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Alapok, meggondolások

A fényerő tekintetében az emlí-
tett reflektor az etalon. De ha
már az ember nem vesz, hanem
készít, akkor legyen az eszköz
„mindentudó”! Autószereléskor
jól jöhet egy szakadásvizsgáló, fe-
szültségérzékelő üzemmód is. Eb-
ből következően jó lenne, ha a
lámpa közvetlenül menne 12 V-
ról is. Így használható lenne kon-
nektormentes helyen nagy telje-
sítményű lámpának is. Később
persze halmozódtak az igények.
Felmerült, hogy hálózatos helyen
is sokszor jól jöhet egy ilyen telje-
sítményű lámpa. Mivel mind a
doboz, mind pedig az elektroni-
ka tekintetében érintésvédelmi
szempontok a relatíve kis tápfe-
szültség miatt eredetileg nem sze-
repeltek hangsúlyosan, kézenfek-
vőnek tűnt a notebookhoz hasz-
nált töltő alkalmazása hálózati
tápegységként. Mivel ez zárt egy-
séget képez, nagy sorozatban ké-
szítik, a technológiája jól kifor-
rott. Működése kapcsolóüzemű,

így jó hatásfokú, egyetlen hátrá-
nya, hogy 20 V körüli feszültséget
ad, nem pedig 12 V-ot.

Fényforrásként nagyteljesítmé-
nyű LED-ek jöhetnek csak szóba.
Sajnos, még a nagyobb fényerejű,
5 mm-es fehér LED-ekből is leg-
alább kétmaréknyit kellene fel-
használni, hogy fényerő tekinte-
tében egyáltalán a választott eta-
lon nagyságrendjét közelítsük.
Ekkora darabszámnál már mind
a dobozolás, mind pedig megépí-
tés komoly kihívás elé állítja az

embert. A szaküzletekben körül-
nézve a megoldást a COB (chip
on board), esetleg a power LED-
ek kínálták. Ilyenek láthatóak az
1. ábrán. A tolómérő csak szem-
léltetés miatt került a képbe,
mert a méretek a szokásos LED-
ekéhez képest megdöbbentőek.
A kisebbek 10 W-os teljesítmény-
felvételűek, a nagyobbak pedig
100 W-osak. Vegyük észre, hogy
itt teljesítményfelvételről van szó.
A szokásos 3 és 5 mm-es LED-ek-
nél, de még a jumbó LED-eknél
sem tapasztalhatunk jelentős me-
legedést a gyártó által javasolt op-
timális munkaponti áram esetén.
Folyamatos üzem esetén ezeknél
100 mA-es áram mellett is csupán
tizedwattok disszipálódnak, míg a
nagyobb COB LED-ek esetében –
bár a hatásfokuk elég jó – már kü-
lön hűtés szükséges a hosszú
életű működés érdekében. Pont
ezért már a 10 W-os eszközök is
hűtőfülre, mint alapra készülnek.
Ez a kis alaplap hűtés szempont-
jából messze nem elegendő, leg-
feljebb arra alkalmas, hogy pár
másodpercig kipróbálhassuk a
LED-et. A 100 W-os alkatrésszel
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LED-lámpa
Vörös Tamás tanár, voros.tamas@x-1.hu

Egy nem túl nagy jókedv kíséretében elvégzett délutáni, majd éjszakába nyúló autószerelés közben fogalma-
zódott meg az igény egy sokoldalúan használható lámpa elkészítésére. A vonalizzós, 300 W-os reflektor által
szolgáltatott „élményekből” okulva alapkövetelmény volt a kis méret, könnyű mozgathatóság, a fényerő állí-
tásának lehetősége és nem utolsósorban a kályha üzemmód feltétlen elkerülése. Ennél a pontnál már érez-
hető, hogy az igényeknek izzólámpa nem felelhet meg. Persze, haladjunk a korral, használjunk LED-et!

1. ábra

2. ábra

Telj.
[W]

Fesz.
[V]

Fény-
áram
[lm]

Áram
[mA]

Színhőm.
[K] Szín Méret

[mm]

10 30...34 900 300
6000-6500/ hideg/meleg 29 × 20
/3000-3500 fehér

20 32...34 1600 650
6000-6500/ hideg/meleg 47 × 47
/3000-3500 fehér

30 32...34 2800 1000
6000-6500/ hideg/meleg 52 × 47
/3000-3500 fehér

50 32...34 4500 1500
6000-6500/ hideg/meleg 52 × 47
/3000-3500 fehér

100 32...34 9000 3000
6000-6500/ hideg/meleg 52 × 47
/3000-3500 fehér
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pedig különösen vigyázni kell,
mert hűtőborda nélkül üzemel-
tetve – szó szerint – pillanatok alatt
tönkremehet.

Először kipróbálva a 10 W-os
példányt a hatás megdöbbentő
volt. Irdatlan fényerő, de még-
sem tűnik teljesen pontszerűnek,
mert nem egyetlen nagy LED ad-
ja a fényt, hanem 9 pici, hálózat-
ba rendezett csip. A 100 W-os pél-
dány esetében 10 × 10 = 100 db
pici LED-et számolhatunk meg az
alaplapra integrálva. A nagy telje-
sítményű COB LED-ek ára azon-
ban eléggé lehangoló. Egyes he-
lyeken a 10 W-os példányért
majdnem kétezer forintot is el-
kérnek. Akinek gyorsan kellene
ilyen LED, esetleg itthoni aukciós
oldalakon találhat magának meg-
fizethető áron, aki viszont hajlan-
dó várni esetleg heteket is a ter-
mékre, külföldről már 1 USD kö-
rüli (azaz ötöd, nyolcad) áron is
beszerezhet egyet. Az 1. ábrán lát-
ható LED-ekről sajnos adatlapot
nem sikerült találni, a külföldi
forgalmazónál mindössze egy
összehasonlító táblázatot találha-
tunk, ami a 2. ábrán látható. So-
kat nem lehet megtudni belőle,
de indulásnak éppen elegendő.
Az elkészült lámpába beépített
LED-ek kb. 30 V-os feszültségről
üzemelnek. A táblázatban is csak
hozzávetőleges érték található.
Mivel a LED-ek U-I karakteriszti-
kája a diódákéhoz hasonlít, ese-
tünkben 30 V-os tápfeszültség
alatt egyáltalán nem tapasztalha-
tunk fényt. 30 V-tól kezdve egyre
nő az átfolyó áram, így a fényerő
is, gyártási szórástól függően 33 ...
35 V körül éri el a megadott 300
mA-es értéket. Efölé növelve az
áramot ugyan folyamatosan nő a
fényerő, de a LED élettartama ro-
hamosan csökken. Ebből követ-
kezik, hogy a COB LED áramge-
nerátoros, vagy ahhoz közeli táp-

lálást igényel. Egyes forgalmazók
akár 50 000 – nem tévedés: ötven -
ezer – óra élettartamot is megad-
nak persze megfelelő hűtés és
munkapont esetén. Kétféle válto-
zat érhető el, egyik a hideg-, má-
sik a melegfehér. Az eltérést a
színhőmérsékletben találjuk, a
többi adat elvileg ugyanaz. A
„szín” kiválasztásánál minden-
képpen vegyük figyelembe, hogy
amíg az izzólámpáknál a kibocsá-
tott fény spektruma folytonos, a
fehér LED-eknél egyáltalán nem
az (gondoljunk csak arra, hogy
majdnem fehéret a tv is elő tud
állítani három diszkrét színből).
A LED-chipek nyitófeszültsége
3...3,5 V körüli, így 9 db LED ese-
tén egyszerű soros kapcsolással
kaphatjuk a 30 V körüli üzemi fe-
szültséget. Újabban találkozni
9...12 V-os 10 W-os példányokkal
is, ezeknél 3-3-3 LED-et sorba,
majd a soros csoportokat párhu-
zamosan kapcsolják a gyártáskor.
A tapasztalatok szerint kívülről
pontosan ugyanúgy néznek ki,
mint a nagyobb feszültségűek,
ezért a beépítés előtt feltétlenül
győződjünk meg az aktuális pél-
dány nyitófeszültségről. Ezt leg -
egyszerűbben úgy tehetjük meg,
hogy egy soros, pár száz ohmos
vagy 1 kohmos ellenállással sor-
bakapcsolva egy változtatható fe-
szültségű tápegységre kötjük. Ha
12...15 V körül sem világít halvá-
nyan, akkor 30 V-os típussal talál-
koztunk. A 100 W-os példányok-

nál kivétel nélkül vegyes kapcso-
lást találunk, 10-10 db LED sorba,
majd a füzérek párhuzamosan,
így is 3 A körüli munkaponti
áram alakul ki a biztonságos ma-
ximális üzemállapotban. Az elér-
hető információk alapján a COB
LED-ek „nem szeretik” a záróirá-
nyú feszültséget, így a közvetlen
váltóáramú táplálást érdemes el-
kerülni.

A 2. ábrán a „Lumen” oszlop
némi magyarázatot igényel. Érde-
mes előtte áttekinteni a 3. ábrán
látható táblázatot. Itt a teljesség
igénye nélkül összefoglaltuk a
legfontosabb fénytani mennyisé-
geket és mértékegységeket. A
könnyebb érthetőség kedvéért az
utolsó oszlopban közismertebb
mértékegységeket találhatunk a
fény-elektromágneses hullám
kapcsolatot felhasználva. Eszerint
a fényáram mértékegysége a lu-
men, ezt láthatjuk a 2. ábra meg-
felelő oszlopában is. Ez teljesít-
mény dimenziójú mennyiség,
mondhatjuk úgyis, hogy időegy-
ség alatt kisugárzott energia
szám értéke. A fénykibocsátó esz-
közök hatásfokának meghatáro-
zására alkalmas a fényáram és a
betáplált villamos teljesítmény
hányadosa. Mivel láttuk, hogy a
lumen a kibocsátott fényteljesít-
ménnyel áll párhuzamban, a há-
nyados mértékegység nélküli,
mint a hatásfok. A 10 W-os LED-
re kiszámítva ezt a hatásfokot:
900 lm/ 10 W = 90 lm/W értéket
kapunk. Ezt összehasonlítva a
szakirodalomban az izzólámpák-
ra fellelhető értékkel – ami kb.
12...15 lm/W –, érezhető, hogy a
COB LED hozzávetőlegesen 6–7-
szer jobban hasznosítja a villamos
energiát! Ebből az egyszerű gon-
dolatmenetből következik, hogy
a 300 W-os etalonnak tekintett
reflektort 4–5 db 10 W-os LED-
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4. ábra

3. ábra

Mennyiség neve Jele Mértékegysége Energia/Sugárzás
ekvivalens mértékegysége

Fényáram Φ [lm] – lumen [W] – watt
Fényerősség I [cd] – kandela [W/sr] – watt/szteradián

Fénysűrűség B [nit], [sb] [W/(sr·m2) – watt/
(szteradián·négyzetméter)

Megvilágítás E [lux] [W/m2] – watt/négyzetméter
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del lehetne helyettesíteni. Ener-
giatakarékosság szempontjából
kifejezetten előnyös, hogy ehhez
csupán 40...50 W villamos teljesít-
ményre van szükség 300 W he-
lyett. Nem utolsósorban a kibo-
csátott hő szempontjából is jobb
a helyzet, ha figyelembe vesszük,
hogy a LED által felvett teljesít-
mény kb. fele, rosszabb esetben
60%-a disszipálódik. Így az 50 W
felvett teljesítményből 25...30 W-
nyi veszik csupán el.

A másik fontos optikai mennyi-
ség a kandela. Ez a mennyiség az
egységnyi térszögbe kisugárzott
teljesítménnyel áll kapcsolatban.
A szakirodalomban a következőt
találhatjuk róla: a platina 2042 K-
es dermedési hőmérsékletén lévő
fekete test 1/60 cm2 nagyságú fe-
lületének fényerőssége a felületre
merőleges irányban[1]. A gyakor-
latban az 1 kandela a gyertya fény -
erőssége körben oldalról, a láng-
ra merőleges síkból vizsgálva. A
10 W-os LED esetében hozzávető-
legesen 120o-os sugárzási szöggel
számolhatunk, pontosabban eny-
nyi található a fellelhető adatok-
ban. Itt egy picit azért érdemes
megállni. A térszög definíciója na-
gyon hasonlít a síkbeli ívmérték
fogalmához. Egy tetszőleges szög
ívmértéke az a valós szám, amely a
szöghöz tartozó körív és a kör su-
garának hányadosaként kapható.
Ez alapján könnyen látható, hogy
a teljes kör, ami köztudottan 360o,
ívmértékben 2rπ/r = 2π radián.
Térszöget vagy szteradiánt (sr) a
terület vagy a gömbfelület egy ré-
sze és a sugárnégyzet hányadosa-
ként kapunk. Az osztás eredmé-
nye szintén valós szám, mert
m2/m2 az dimenzió nélküli. A
LED-re megadott 120o-ot értel-
mezzük úgy, hogy ez egy kúp nyí-
lásszöge. Kis közelítéssel élve ez
2,4 sr-t jelent. Ha a 10 W-os LED
esetében képezzük a 900 lm/ 2,4
sr hányadost, 375 cd-t kapunk
eredményül. Ez egyszerűen azt je-
lent, hogy a LED 375 gyertya fé-
nyének megfelelő erősségű fényt
bocsát ki. A nagyobbik, 100 W-os
LED-re tízszeres, azaz 3750 cd
fény erősséget számíthatunk, ami
már tekintélyes. Vizuális típusok
maguk elé képzelhetnek 3750 db
égő gyertyát...

A fénysűrűség a gyakorlatban
kisebb jelentőségű, ellenben a
megvilágítás gyakran előfordul.
Egyszerűen a kisugárzott teljesít-
mény és a felület hányadosaként
értelmezhető, ennek megfelelő-
en W/m2 a mértékegysége.

Elvi működés

Ennyi „unalmas” elméleti beveze-
tő után lássuk a lámpa funkcióit!
Az egyes üzemmódok közötti vál-
tást egy többáramkörös négyállá-
sú tolókapcsolóval oldottuk meg.
Az üzemmódok a 4. ábrán látha-
tó táblázat alapján a következők:
a zárlatvizsgálót kiegészítettük
egy morze üzemmóddal, egy kis
nyomógomb beépítése megol-
dotta a feladatot. A próbalámpa
üzemmódban a LED-ek már né-
hány voltos bemenőfeszültségtől
kezdve a beállított fényerővel vi-
lágítanak addig, amíg a bemenet
aktív. Tervezgetés közben jött a
további ötlet, a lámpával 5 LED-
del már akár egy hobbi strobosz-
kópot is kiválthatunk – az ered-
mény több, mint meggyőző. A

stroboszkóp manuális potencio-
méteres frekvenciabeállítást ka-
pott. A periódusidő a másodper-
ces nagyságrendtől a diszkó
üzemmódig állítható. A lámpa
üzemmódban kaphatjuk az alap-
funkciót. Mindegyik üzemmód-
ban a fényerő nulla és a maximá-
lis érték között potenciométerrel
állítható.

A kezdeti táplálási feltételek a
30 V-os LED választását indokol-
ják. Ekkor ugyanis a tápfeszültség
minden esetben kisebb, mint a
LED feszültsége. Egy szabályzott
kapcsolóüzemű tápegységgel
mind 12 V-ból, mind pedig a 20 V
körüli kimenőfeszültségű note-
book tápegységből ugyanazon elv
(boost) alapján nyerhetjük a 30
V-ot. Az egyszerűség kedvéért sza-
kítva 497-es és 494-es (IC-s) ha-
gyományokkal egy beállítást és
transzformátort nem igénylő,
ámde igen precíz kapcsolásra
esett a választás. A Linear Tech-
nology kínálatában szereplő
LT1270A jelű, TO-220-as tokozá-
sú IC-t használjuk. Az IC főbb
adatai és alapkapcsolása az 5. áb-
rán látható[2]. „Kényes elemként”
mindössze egy teljesítményteker-
cset meg egy nagysebességű telje-
sítménydiódát tartalmaz. Az IC
tápfeszültsége legfeljebb 30 V le-
het, a lámpához optimális. Leg-
nagyobb kimenőfeszültség pedig
60 V, ez majdnem kétszer akkora,
mint amire jelen esetben szükség
van. Itt érdemes megjegyezni,
hogy 9...12 V-os LED-ek esetében
4-5 sorbakapcsolásával a 60 V
pont elegendő lehet, bár ezt az
üzemmódot nem próbáltuk ki.

Az IC tartalmazza nemcsak a
vezérlőáramkört, hanem a jó ha-
tásfokú kapcsolóelemet is. Az
LT1270 ésszerű környezetben
szinte tönkretehetetlen. Az alap-
változat áramhatárolója 8 A körül
kapcsol be, az „A” jelű változaté
pedig 10 A környékén. A megje-
lölt értékek természetesen nem
kimenőáramok, hanem kapcsolá-
si áramok. A belső kapcsolási
frekvencia az adatlap alapján 
60 kHz, így viszonylag kis tekercs
alkalmazása is elegendő. Ese-
tünkben 47 uH-t sikerült besze-
rezni, ez került beépítésre. Az
előre megépített alapkapcsolás-
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5. ábra
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8. ábra

7. ábra

6. ábra

Tordelt 2016_07_Radiotechnika  2016. 06. 16.  17:58  Page 251



252 RÁDIÓTECHNIKA 2016/7-8.

sal minimális melegedés mellett
20 V-ból 30 V-ot 1,5 A-es terhelő-
áramnál sikerült kivenni. A TO-
220 tok hűtőzászlója önmagában
természetesen nem elegendő a
működés során keletkező hő el-
vezetésére, ezért kisméretű, gyári,
fekete hűtőborda került felszere-
lésre. 12 V-os tápfeszültség esetén
már nem ilyen jó a helyzet, mert
a megváltozott kitöltési tényező
miatt már nagyobbak a kapcsoló-
elem veszteségei, jelentősebb a
hőtermelés. A kívánt áramot így
is leadja a kapcsolás, de erősen le-
csökkent akkufeszültségnél már
ne várjuk az eredeti kívánalmak
teljesülését. Az adatlap szerint
8...9 V bemenőfeszültségtől ké-
pes a kapcsolás 50 W körüli kime-
nőteljesítményre. Valószínűleg az
ajánlottól kicsit eltérő induktivi-
tás használata miatt csak az „A” je-
lű példánynál működött jól még
8 V-nál is az áramkör. Az evés köz-
ben jön meg az étvágy alapon egy
újabb alkalmazáshoz is kiváló ala-
pot jelenthet a kapcsolás: ez pe-
dig egy szivargyújtóra csatlakoz-
tatható autós notebook töltő. Ek-
kor persze a kimenőfeszültséget
20 V környékére kell beállítani,
és valami plusz védelmet beépíte-
ni a kimenet esetleges váratlan fe-
szültségnövekedése ellen. Az

adatlap szerint 12 V-os bemenet
esetén hozzávetőlegesen 80 W
teljesítmény vehető ki az IC-ből,
ez pedig még a régebbi notebook
típusokhoz is elegendő.

Alkatrészek, megépítés

A lámpa teljes kapcsolási rajza a
6. ábrán látható. Az X1 jelű DC
csatlakozón keresztül közvetle-
nül kapja a tápfeszültséget a
7805T és az LT1270A. Az 5 V-os
stabilizátorra a 20 V-os maximális
megengedett bemenőfeszültség
miatt van szükség, mert a vezérlés
lelkét alkotó 4093-as Schmitt-trig-
geres NAND kapuit ekkora szint
már károsíthatja. Persze 7812 is
megfelel, sőt a kettő között bár-
milyen megteszi. A 4093-as „a” és
„d” jelű kapuja alkotja a PWM ve-
zérlőt, amely egy IRFZ44-es telje-
sítmény-kapcsolón keresztül kap-
csolgatja a LED-eket. A kellemes
fényerőállításhoz feltétlen lineá-
ris potenciométert építsünk be,
így nem lesznek hirtelen változá-
sok a végállás közelében. A két
kapuval gyakorlatilag 0 és 100%
között állíthatjuk a fényerőt. Az
egyszerű konstrukció miatt a
LED-ek áramának beállítására
fix tápfeszültséget és áramkorlá-
tozó ellenállást alkalmaztunk. Az

egyes ellenállásokon kb. 3 V fe-
szültség esik a maximális 300 mA-
es LED-áram mellett, így alig 1 W
disszipálódik csupán. Cserébe vi-
szont megspóroljuk a LED-en-
kénti áramgenerátor kiépítését.
A mérések szerint sajnos a LED-
ek nem kapcsolhatók egyszerűen
párhuzamosan, mert a gyártási
szórás miatt túl nagy lenne az
egyes fényforrások között a fénye-
rőkülönbség. A kisebb nyitófe-
szültségű példányon azonos fe-
szültség hatására nagyobb átfolyó
áram alakulna ki, mint a nagyob-
bon. Szélsőséges esetben ez akár
a kisebb nyitófeszültségű LED
idő előtti tönkremeneteléhez ve-
zetne úgy, hogy közben egy vagy
több másik az optimálisnál kisebb
áramú munkapontban üzemel
csupán. Az egyes LED-ek árama
és ezzel együtt fényereje a 10 ohm -
os ellenállás értékének kismérté-
kű változtatásával pontosan beál-
lítható. A legegyszerűbb esetben
1206-os SM ellenállásokat párhu-
zamosan kapcsolva növelhetjük a
LED-en átfolyó áramot. Az egyes
áramok beállításához egy drótda-
rabbal zárjuk rövidre az IRFZ44
drain és source kivezetéseit, vagy
a 4093-as IC beforrasztása nélkül
kapcsoljunk +5...12 V-ot a gate ki-
vezetésére. Ekkor a LED-ek folya-

É
P

Í
T
É

S

9. ábra

Tordelt 2016_07_Radiotechnika  2016. 06. 16.  17:58  Page 252



253RÁDIÓTECHNIKA 2016/7-8.

matosan világítanak, így a PWM
frekvenciája nem zavarja meg az
árammérést.

Már láttuk, hogy a kapcsolás
kritikus eleme a teljesítményte-
kercs. A tápegység problémamen-
tes meg- és utánépíthetősége mi-
att érdemes gyári kivitelűt alkal-
mazni, persze van aki a saját készí-
tésű induktivitásaira esküszik. A
viszonylag kis teljesítmény miatt
nem feltétlen éri meg a fáradsá-
got az elkészítés, a megfelelő vas
utáni kutatás. A 60 kHz-es műkö-
dési frekvencia miatt ide már
nem felel meg a régi tv-ből bon-
tott U57-es mag. A beépített in-
duktivitásokat a CoilCraft kínála-
tában (www.coilcraft.com) talál-
juk meg. A jó hatásfok ellenére fő-
leg 12 V-os bemenőfeszültség ese-
tén a tekercs már szépen meleg-
szik. A jobb hőelvezetés és hatás-
fok elérésére négy darab 47 uH
került beépítésre, vegyes kapcso-
lásban. A tapasztalatok szerint ma-
ximális folyamatos terhelés ese-
tén a négy alkatrész is jelentősen
melegszik, de bőven a gyártó által
megadott értéken belül marad. A
D1 dióda feladata, hogy a tekercs-
ben felhalmozott mágneses ener-
giát a kapcsolási szünetekben to-
vábbítsa a tárolókondenzátorba.
Ide legalább 3...4 A-es folyamatos
áram elviselésére alkalmas gyors
(Schottky) diódát építsünk be. A
C3 jelű elektrolit kondenzátor ér-
téke nem kritikus, de feltétlenül
jó minőségű példányt építsünk
be. A szétbontott számítógép táp-

egységekben néha fellelhetők iga-
zán jó darabok is.

A stroboszkóp üzemmódot a
4093-as „b” jelű kapuja állítja elő.
A villanás hosszát az R11-es ellen-
állás értékével, míg a szünetidő
minimális idejét az R13-assal ál-
líthatjuk be. A villanások közti
szünetidő maximális idejét az
R20-as lineáris potenciométer
szabályozza.

A szakadásvizsgáló és a feszült-
ség-ellenőrző üzemmódban az
X2 jelű bemenetet használjuk.
Szakadásvizsgáló üzemmódban a
Q3, a másikban pedig a Q2 tran-
zisztor lép működésbe. Az S1 nyo-
mógomb segítségével manuálisan
adhatunk fényjeleket. Menet köz-
ben jött egy újabb alkalmazási öt-
let: feszültség-ellenőrző üzem-
módban az X2 bemenetet egy al-
kalmas értékű ellenállással sorban
erősítő kimenetére kapcsolva ze-
nére villogó stroboszkóp hatását
kelthetjük. A soros ellenállást po-
tenciométerrel megvalósítva, előt-
te pedig egy aluláteresztő RC-,
vagy LC-szűrőt beépítve még az
ütemre villogás is előhívható.

A kapcsolás megvalósított
nyomtatási és alkatrész beültetési
rajza a 7. és a 8. ábrán látható. Az
R1...R5 ellenállások kivételével
mindenhol 1206-os SM-alkatré-
szeket használtunk, mert így nem
kellett annyit fúrni. Az X1-nél a
notebook töltő DC-csatlakozó el-
lendarabját, míg az X2-nél egy
derékszögű beforrasztható RCA
aljzatot használtunk. A megépí-

tett lámpánál nem korrigáltuk a
LED-áramokat, bár az egyik kicsit
kisebbre adódott a többinél. A 9.
és a 10. ábrán a megépített lámpa
panelje látható. A 7805T-re és az
IRFZ44-re egyáltalán nem kell
hűtőbordát szerelni, az LT1270A-
ra pedig megteszi a képen látható
méretű gyári borda, amely csak a
próbák kedvéért került fel az IC-
re. A kész lámpa „doboza” egy ön-
tött és marógépen megmunkált
alumínium tömbből készül...,
majd egyszer, amely mind a LED-
ek, mind pedig az LT1270A hűté-
sét biztosítja. Már láttuk, hogy a
LED-ek hűtésére különös gondot
kell fordítani, mert bizony igen
érzékeny jószágok.

Ezzel rövid ismertetőnk végére
értünk. Az írás célja egyfajta gon-
dolatébresztés volt. Merjük hasz-
nálni, vagyis inkább használjuk
bátran a nagy teljesítményű COB
és power LED-eket. A gazdaságos
üzemeltetéshez természetesen a
kapcsolóüzemű technikán ke-
resztül vezet az út. Azért pedig,
hogy ilyen tápegysége(ke)t bosz-
szúságoktól mentesen és öröm-
mel építhessünk és üzemeltethes-
sünk, használjuk bátran az
LT1270A-t és a hozzá hasonló
precíz, komplett, gyári minőségű
megoldásokat!

Irodalom:

1. Budó Ágoston: Kísérleti fizika III.
2. www.linear.com
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