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Formáli 

Þetta verkefni er unnið í samvinnu þriggja nemenda við Háskólann í  Reykjavík. 
Ljós, nýtni, hentugleiki og ending ljósgjafa er rafvirkjum óneitanlega ofarlega í huga. Okkur 
þótti því áhugavert að kynnast betur ljósgjafanum LED sem vísindamenn telja að verði 
ljósgjafi framtíðarinnar. En LED stendur fyrir Light Emitting Diode eða ljósdíóða.  

Árið 1995 náðist loks að búa til ljósdíóðu sem skilar frá sér hvítu ljósi1. Þegar ljósdíóður urðu 
nógu þróaðar til þess að teljast raunhæfur kostur fyrir heimili vakti það athygli okkar. Enda 
ekki á hverjum degi sem er hægt að fylgjast með þróun á nýjum ljósgjafa. Þess vegna var 
ekki erfið ákvörðun að finna út hvað við ætluðum að fjalla um, heldur frekar hvernig við 
ætluðum að útfæra það. 

Ein aðal ástæðan fyrir því að ljósdíóður geta orðið ljósgjafi framtíðarinnar er að aðrir 
ljósgjafar hafa lélegri nýtni, hitna mikið, hafa stutta endingu og sumir innihalda spilliefni. 
Nýlega hafa til að mynda verið sett lög um það í Evrópu að banna glóperur vegna þessara 
ókosta. 

Stefán Arnar Kárason lektor við Háskólann í Reykjavík var umsjónakennari okkar og 
leiðbeinandi og viljum við þakka honum fyrir að sýna þessu verkefni mikinn áhuga og leyfa 
okkur að njóta góðs af sérfræðikunnáttu sinni. 

 

Við viljum einnig þakka eftirfarandi fyrirtækjum: 

Lúmex, Rönning , Reykjafell og Jóhann Ólafsson & Co. 

                                                           
1
 Refraction. (2010). LED History / LED Lights 
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Inngangur 

Í þessu verkefni var markmiðið að kynnast ljósdíóðum (LED) og kanna möguleika þeirra sem 
ljósgjafa framtíðarinnar.  

Við vildum kanna kosti ljósdíóða framyfir aðra ljósgjafa. Til þess var hefðbundnum lömpum 
breytt í díóðulampa og samanburður gerður á þeim fyrir og eftir breytingu. Til þess var 
Dialux2 lýsingarhönnunar forritið nýtt og raunverulegar mælingar. Lamparnir sem við 
breyttum voru þrír, innfeldur kerfisloftalampi, veggljós og loftkúpull.  Markmiðið var að minnka 
aflnotkun lampanna en jafnframt reyna að ná svipuðu ljósmagni og þeir gáfu fyrir breytingu.  

Með uppsetningu lampaplans í Dialux var gerður samanburður á ljósmagni og orkunotkun í 
ljósdíóðulömpum og halógenlömpum. Þar sem orkuverð fer hækkandi töldum við þetta 
hagnýtt og verðugt viðfangsefni. 

Stór hluti verkefnis fólst í því að finna hentuga leið til að dimma ljósdíóður en sú tækni er í 
stöðugri þróun og margt nýtt á því sviði á tilraunastigi. Þegar við höfðum fundið dimmanlegar 
rásir fyrir ljósdíóður þá prófuðum við þær og breyttum. Niðurstaða þess varð hönnun á 
dimmanlegri rás sem ræður við spennu frá 5-30VDC.  

                                                           
2
 Dialux.(2011). Dial light building software 
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Lampasmíði 

Kerfisloftalampi 

Þessi kafli fjallar um breytingu á kerfisloftalampa í 
ljósdíóðulampa (sjá mynd 1) 3. Við fengum lampann 
bilaðan hjá Rönning og því gerðum við birtumælingar 
í Dialux en gerðum raunverulegar mælingar þegar 
lampinn var orðin að ljósdíóðulampa.  

Upprunalegi lampinn var hannaður fyrir T5 flúrperur 
með háa nýtni sem endast u.þ.b 20.000klst. Hann er allur úr málmi og hvítlakkaður. Hæð 
hans er 58mm og lengd og breydd er 600x600mm. Lampinn var 4x14W eða 56W flúrlampi. 
Dialux ljósmælingar sýndu að hann gaf 443 lux í 1,6m fjarlægð sem er u.þ.b sú fjarlægð frá 
lofti miðað við 2,5m lofthæð og 90cm vinnuhæð. 

Breytingar á kerfisloftalampanum 

Breytingarnar fólu í sér að setja 8 stk af 
díóðulengjum í lampann4. Hver lengja var 4,5W og 
160 lumen (sjá mynd 2 og 3).  Þá var lampinn 
orðinn 36W díóðulampi. Ljósgeisli díóðunnar lýsir í 
100° og liturinn sem er uppgefinn er 3000 - 3500 
K eða hlý birta (warm white).  

Díóðulengjurnar voru skrúfaðar upp í lampann og 
hjálpar það til við varmaleiðni þeirra þar sem bak 
lampans er úr málmi en það eykur líftíma 
díóðunnar þ.e.a.s. bak lampans virkar sem 
kæliplata. 

Innspennan á spennugjafanum sem við settum í 
lampann var 230V AC, útspenna spennugjafans 
var 12V DC til að gefa díóðunum kjörspennu.   
Spennubreytirinn takmarkast af hámarks afli við 
50W og 4,2A straumi og er nýtni hans 87%.   

Við lux mælingu kom í ljós að díóðulampinn skilar 
meira ljósmagni en sambærilegur flúrlampi. 
Kosturinn við díóðulampann er sá að díóðurnar 
hafa 50.000 klukkutíma endingu miðað við að 
ljósmagn haldist í 70%-100%. Díóður deyja 
sjaldan alveg, en ljósmagnið minnkar mikið þegar 
líftíminn á díóðunni er að renna út.5 

Ljósdíóðu lampinn skilaði 525 lux í 1,6m fjarlægð 
frá lampa og 1250 lux í 1m fjarlægð (sjá mynd 2 
og 3). 

Ljósdíóðu lampinn skilar því 78 lux meiri ljósmagni 
í 1,6m fjarlægð og er 25W eða 41% sparneytnari. 

 

                                                           
3
 Johan Rönning. (2006). Vörur/ljósbúnaður 

4
 LED Inc.(2009) Technical Library 

5
 Northwest Power and Conservation Council. (2006) 

Mynd 3 

Mynd 2 

Mynd 1 
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Kostir ljósdíóðulampans umfram flúrlampann 

 Notar minna afl. 

 Meira birtumagn miðað við aflnotkun. 

 Lengri líftími. 

 Hitnar minna. 

 Ljósdíóðurnar taka minna pláss en flúrperurnar. 

 Ljósdíóðulampinn gefur 1,9 sinnum meira ljósmagn 
en flúrlampinn á hvert watt. 

Ókostir díóðulampans 

 Mikil glýja ef horft er beint í 
ljósdíóðuna. 

 Litagjöf ekki fullþróuð. 

 Þær þurfa DC spennu til að virka og 
þurfa því  spennubreyti. 

 Stefnuvirkar og því þarf að nota 
spegla, dreifilinsu eða opal plast yfir 
ljósdíóðuna. 

Mynd 4 

Súlurit 1: Hér sést að LED lampinn er mun sparneytnari. LED 
lampinn notar 62% af afli flúrlampans 

62,05836  WW

Súlurit 2: Hér sést að LED lampinn gefur meira ljósmagn frá 
sér en flúrlampinn, eða 20% meira ljósmagn. 1lux = 1 
lumen/m

2 

2,1443525  luxlux

Súlurit 3: Hér sést að LED lampinn skilar 35 lux á hvert watt 
en flúrlampinn er að skila 18 lux á hvert watt. Það sýnir að 
LED lampinn sé með betri nýtni. 

9,1/18/35  WluxWlux
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Mynd 5 

Vegglampi 

Þessi kafli fjallar um breytingar á vegglampa í 
ljósdíóðulampa. Upprunalegi vegglampinn var 100x100x100 
mm og var fyrir G9 halógenperu (sjá mynd 56). Við lux 
mælingar gaf lampinn með 60W G9 halógen peru frá sér 43 
lux í 1,6m fjarlægð. 

Breytingar á vegglampanum  

Breytingin fólst í því að setja sérsniðna kæliplötu inn í hann 
til að tryggja hámarks kælingu. Þar sem þessi lampi lýsir upp 
og niður voru settar tvær díóður í lampann, ein sem lýsir upp 
og ein sem lýsir niður. 

Díóðurnar heita Dragon-X-DX1-W3-7337. Þær eru 1,15W, skila 59 lm/W og hafa litarhitastigið 
3300K° eða hlý birta (warm white) og lýsa í 120°.  Líftími þeirra er miðaður við 70.000 
klukkutíma. Þá er birtustig þeirra komið fyrir neðan 70% af upprunalegri birtu. 

Ljósdíóðu vegglampinn var lux mældur og gaf hann 10lux í 1.6m fjarlægð. Augljóst er að 
halógen ljósgjafinn gefur frá sér meira ljós en ljósdíóðurnar enda u.þ.b 58W munur á þeim. 
Hér hefðum við getað sett fleiri ljósdíóður í lampann til að fá meira ljósmagn frá honum en 
ákváðum þegar við smíðuðum lampann að nýta hann frekar sem skrautlýsingarlampa. 

 

 

 

 

 

 

 

Á súluriti 4 sést annars vegar að 
halógen lampinn gaf frá sér 
meira ljósmagn en ljósdíóðu 
lampinn. Hinsvegar er nýtni 
ljósdíóðu lampans mun hærri en 
halógen lampans. 

Hann gefur u.þ.b sex sinnum 
meira ljósmagn en halógen 
lampinn á hvert watt.  

                                                           
6
 Lumex. (2007) 

7
 Osram. (2009). LED Systems 

6/72,0/4  WluxWlux

Súlurit 4 
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Samanburður á ljósdíóðum og halógeni 

Í þessum kafla verður fjallað um samanburð á orkunotkun ljósdíóðulýsingar og 
halógenlýsingar. 

Til þess að gera þann samanburð var Dialux notað til að setja upp ljósaplan í hjónaherbergi. 
Uppsetningin miðaðist við að ná svipuðu ljósmagni með sambærilegum lömpum og sama 
ljósaplani, annars vegar með ljósdíóðum og hins vegar halógenperum. 

Dialux útreikningar á hjónaherberginu þar sem lofthæð var 2.6m sýndu að ljósdíóðurnar gáfu 
frá sér 8.517 lm við 136W sem skilaði 4.31W/m2 en halógenljósin gáfu frá sér 5.190 lm við 
390W sem skilaði 25,6W/m2. (sjá í viðauka 1 bls 4 og 9). 

Miðað við 200 fm hús og fjóra íbúa er kostnaður miðað við meðalorkunotkun um 90 – 95 
þúsund krónur á ári (tölur miðast við árið 2011).8 Meðalorkunotkun vegna lýsingar er 20% af 
meðalheildarorkunotkun á heimilum í Evrópu en 17% á Íslandi.9 Út frá þessum forsendum þá 
er meðal kostnaður vegna lýsingar á ári u.þ.b 18.000 kr eins og útreikningarnir hér að neðan 
sýna:  

Orkunotkun Lýsingar = Heildarkostnaður * 20% 

krkr 000.182,0000.90   

Hlutfall orkunotkunar milli ljósdíóða og halógens er 136W/390W og samkvæmt því er: 

(Hlutfall dialux)% * Kostnaður vegna lýsingar = LED kostnaður 

3487,0390136  WW  

krkr 277.6000.183487,0   

krkrkr 723.11277.6000.18   

Samkvæm þessum útreikningum sparast að meðaltali 11.723 kr  eða 65% ef notuð er 
díóðulýsing miðað við 200 fm hús og fjóra íbúa. 

Einnig má benda á að nýjustu ljósdíóður gefa frá sér mun meira ljósmagn en þær sem voru 
notaðar í dæminu hér að ofan. Á mynd 6 má sjá spá frá árinu 2010 um framtíð ljósdíóða. 

                                                           
8 Orkuveita Reykjavíkur. Reiknivél fyrir meðalorkunotkun á heimilum 
9
 Góð lýsing á heimilinu. Godt lys i boligen 
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Mynd 6
10

 

. 

                                                           
10

 Top Bulb. World Press. (2010) 



Lokaverkefni í Rafiðnfræði     Háskólinn í Reykjavík 

 
 

13 

Tilraunir með dimmingu ljósdíóða 

Hér verður fjallað um tilraunir okkar til að finna hentuga leið til að dimma ljósdíóður.  Þegar 
við höfðum fundið teikningar af dimmanlegum rásum prófuðum við að tengja þær og gera 
tilraunir til að aðlaga þær að 230VAC spennu. Hér að neðan er þessum tilraunum lýst. 

Tilraun 1  

Í fyrstu tilrauninni reyndum við að dimma ljósdíóður með Tronic dimmer og venjulegum 
glóperudimmer. Rásin sem við notuðum með ljósdíóðunni var sett saman úr þétti til þess að 
búa til launálag. Launálagið er notað til þess að takmarka strauminn. Þetta er aðferð sem er 
notuð í ódýrum ljósdíóðuperum. Með því að nota þétta vonuðumst við til að þetta tækist þrátt 
fyrir að ekki sé gert ráð fyrir að þessi gerð dimmera virki með ljósdíóðu. 

Glóperudimmer með díóðu 
Á mynd 6 sést rásin sem við settum upp og hvernig við hliðtengdum 60W glóperu milli punkta 
3 og 0 til að ná því lágmarksafli sem dimmerinn þarf svo hann virki. Glóperudimmerinn hafði 
lítil sem engin áhrif á ljósmagn ljósdíóðunnar en hann fór hins vegar að suða þegar spennan 
lækkaði. 

Tronic dimmer með díóðu 

Tronic dimmerinn sýndi aftur á móti smá vott um dimmingu. Þar var lítill en sjáanlegur munur 
á ljósmagninu frá ljósdíóðunni fyrir og eftir dimmingu. En eins og glóperudimmerinn þá þarf 
Tronic dimmerinn líka lámarks álag og því notuðum við 60W glóperu hér líka. Fyrst notuðum 
við 2µF þétti í rásina (C3 ótengdur á mynd 6) þá mældist hámarks straumur 283mA í 
gegnum ljósdíóðuna og náðum svo með dimmernum að lækka strauminn niður í 189mA. 
Þrátt fyrir að straumurinn hafi lækkað um 94mA eða 33% þá fannst okkur það ekki nógu gott. 

Með því  að hliðtengja annan 2µF þétti í rásina (C3) fengum við hærri straum og vonuðumst 
eftir að sjá meiri mun. Birtan sem ljósdíóðan gaf frá sér var meiri og straumurinn varð 410mA 
í gegnum hana. Með því að dimma rásina fór straumurinn niður í 262mA sem er um 36% 
dimming. Tilraunin sýndi fram á að þessi aðferð hentar ekki fyrir ljósdíóður. 

Mynd 7 

VDC=3.3V 
IDC=410mA 
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Tilraun 2 

Eftir lítinn árangur í fyrstu tilraun kynntum við okkur ýmsar aðferðir sem eru notaðar við að 
dimma  ljósdíóður.  Við komumst að því að hægt væri að nota 555 timer (sjá viðauka 2) til að 
stjórna straumnum inn á ljósdíóðuna og nota hann sem púlsbreyti (pulse-with modulation). 
Við fundum rás sem við breyttum með tilliti til ljósdíóða (mynd 7). 

 
Mynd 8 

 

Í rásinni notuðum við spennugjafa með stillanlegum straum og spennu. Spennan var miðuð 
við 6,6V sem dugar fyrir tvær díóður, hámark straumsins var stillt á 500mA. Rásin þurfti engu 
að síður örlítið hærri innspennu eða um 7,5V og rásin lækkar útspennuna um 0,9V. Með 
stilliviðnámi (R1) er hægt að hækka og lækka strauminn frá 10-500mA. Viðnám R2 er til þess 
að rásin hleypi alltaf ákveðnu lámarki í gegn meðan kveikt er á henni. Viðnámin og þéttirinn 

(C3) stilla tíðni rásarinnar samkvæmt  formúlunni: f=1,44/((R1+R2)*C1). Rásin slekkur og 

kveikir á Power Mosfet smáranum (transistor Q1, sjá viðauka 2) og lækkar þannig strauminn 
í gegnum ljósdíóðuna án þess að augað greini það. Við þetta minnkar ljósmagnið sem kemur 
frá ljósdíóðunni. Þessi virkni kallast á fagmáli duty cycle sem segir til um hversu breiða púlsa 
rásin gefur í hárri og lágri stöðu yfir ákveðinn tíma. Rásin virkaði nokkuð vel. 

Á eftirfarandi þremur myndum á næstu síðu sést hvernig dimmerinn skammtar strauminn inn 
á ljósdíóðuna. Sveiflusjáin var stillt þannig að við sæjum 10x stærri sveiflur en þær eru í raun. 
Einungis ein ljósdíóða var notuð við mælingarnar á sveiflusjánni. 
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Mynd 10 :  Duty Cycle yfir ljósdíóðuna er um 100% 
  Spenna um 3,2V 
  Straumurinn 500mA 

Mynd 9:  Duty Cycle yfir ljósdíóðuna er um 50% 
  Spenna um 1,5V 
  Straumurinn 250mA 

 

Mynd 11: Duty Cycle yfir ljósdíóðuna er um 0% 
  Spenna um 0,3V 
  Straumurinn 10mA 
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Tilraun 3 

Eftir ábendingu frá leiðbeinanda okkar komumst við að því að Power Mosfet transistor 
IRF740 (sjá viðauka 2) getur mögulega þurft meira álag en útgangur 555 timer þolir. Hann 
benti okkur á svipaða rás sem notar annan útgang (discharge) en sama merki og þolir meira 
álag. Eftir smá breytingar leit rásin svona út.  

 
Mynd 12 

 

Þessi rás var prófuð á nákvæmlega sama hátt og rásin í tilraun 2. Eini sjáanlegi munurinn var 
að nú var hægt að lækka ljósið alveg niður (tókum viðnám R2 út úr fyrri rás), þannig að 
ekkert ljós sást á ljósdíóðunni. Í rásina var einnig bætt við þétti (C1) sem er til þess að vernda 
555 timerinn og einnig stækkuðum við stilliviðnámið R1 í 100Ω  

Rásin virkaði mjög vel þannig að við ákváðum að prufa rásina með sjálfstæðum spenni 
(mynd 12). Þar kom upp vandamál með að stjórna straumnum án þess að tapa miklu afli. 
Eftir að hafa skoðað margar rásir ákváðum við að nota LM317 reglir (sjá viðauka 2) til að 
stjórna straumnum. Takmarkið var að hafa strauminn um 500mA og til þess þurftum við að 

nota formúlu Vref/R1=Iút . Vref spennan er 1,25V og straumurinn u.þ.b. 500mA. Þar sem 

1,25/0,5=2,5 þá er fínt að nota viðnámið 2,4Ω sem er standard stærð og auðfáanleg. Þá 
reiknast straumurinn 0,521mA. 

Með þessum regli notuðum við svo 6-0-6 spenni, sem hefur 230V forvaf og býður upp á 2x6V 
eftirvöf eða 1x12V eftirvaf. Mikilvægt var að hugsa um að ef spennan yfir ljósdíóðuna 
minnkar þá tekur reglirinn á sig muninn á innspennu og útspennu sem hann breytir í hita 

samkvæmt formúlu Vtap*I=Phiti . Þar sem reglirinn þolir einungis að losa sig við 1W af hita þá 

var öruggara að setja á hann kæliplötu. Rásin virkaði mjög vel og er því hentug við dimmingu 
ljósdíóða að okkar mati. 
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Mynd 13 

Við mælingar á rásinni notuðum við 4 mæla sem eru sýndir í rásinni á mynd 12. 
Mælir XMM1 mælir AC spennu á eftirvafi spennis. 
Mælir XMM2 mælir DC spennu eftir afriðun. 
Mælir XMM3 mælir straum í gegnum ljósdíóðuna. 
Mælir XSC1 er sveiflusjá og frá henni koma eftirfarandi 3 myndir. 
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Mynd 14: XMM1: 12,5VAC 
XMM2: 13,6VDC 
XMM3: 500mA 

 
Mynd 15: XMM1: 13VAC 
XMM2: 15VDC 
XMM3: 250mA 

 
Mynd 16: XMM1: 13,4VAC 
XMM2: 17VDC 
XMM3: 10mA 
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Athugun 

Þar sem við vorum orðnir mjög ánægðir með virkni dimmersins ákváðum við að gera nokkrar 
athuganir til viðbótar. Við prófuðum að tengja 20W 9V halógen peru við rásina á mynd 11 og 
dimma hana. Hleyptum 9VDC í gegnum hana og dimmuðum.  Smávegis hitamyndum var í 
Mosfet transistornum en rásin virkaði vel. 

Nú þótti okkur áhugavert að kanna hvort dimmerinn mundi virka á díóður sem koma tilbúnar 
með driver og sökkli fyrir 230V. 

Byrjað var á að prófa dimmerinn þannig að sjálfstæð spenna færi í gegnum Mosfet 
transistorinn. Í ljós kom að rásin virkaði ekki, nema með því að tengja saman mínusinn á 
rásunum. Ekki gafst tími til að prófa möguleika rásarinnar frekar en gaman hefði verið að sjá 
hvort dimmerinn næði að vinna á öðrum sviðum. 
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Niðurstöður 

Ljósdíóður eru í mikilli þróun og á þeim stutta tíma sem unnið var við þetta verkefni hefur 
þróunin verið mikil. Við breytingar á lömpunum kom í ljós að ljósdíóður eru mismunandi frá 
framleiðendum hvað varðar staðla á birtu, lit, straum og spennu.  Mælingar á lömpunum 
sýndu að nýtni ljósdíóðulampanna er mun betri en hjá hefðbundnu lömpunum. 
Kerfisloftalampinn varð 38% sparneytnari eftir breytingu og gaf frá sér meiri birtu. 
Þegar búið er að setja Evrópustaðla á ljósdíóður auðveldar það framleiðendum að þróa 
díóður og búnað í kringum um þær og þar af leiðandi eykur það notkunargildi þeirra.  

Ljósdíóður bjóða upp á mikla möguleika þegar kemur að hönnun lampa því hægt er að koma 
þeim fyrir á litla fleti og litastjórnunarmöguleikarnir fjölbreyttari en hjá öðrum ljósgjöfum. 
Gallarnir eru líka til staðar og erfitt er að sjá fyrir sér að ljósdíóða komi alveg í staðinn fyrir 
aðra ljósgjafa í náinni framtíð. Meðal helstu galla við díóður er glýja sem kemur frá þeim ef 
ljósið frá henni skín beinnt í augun. Þetta er hægt að laga með ópal hlíf eða með óbeinni 
lýsingu. Annar galli er að díóðulýsing gefur frá sér kaldari birtu en hefðbundin lýsing og það 
hefur gengið illa að þróa tækni til að ná hlýrri birtu með díóðulýsingu.  

Við samanburð á halógen- og ljósdíóðu lýsingu kom fram töluverður orkusparnaður við að 
nota ljósdíóður. Þar sem orkuverð fer hækkandi  er líklegt að ljósdíóður verði meira notaðar í 
framtíðinni. Í ljós kom að með ljósdíóðum er hægt að spara 65% af orku til lýsingar. 
Hinsvegar er stofnkostnaður hærri á ljósdíóðum en á halógeni. Á móti kemur að líftími 
ljósdíóða er margfalt meiri og þær hafa lækkað í verði. Líklega verða þær á svipuðu verði og 
aðrir ljósgjafar í framtíðinni.  

Við höfðum gert okkur vonir að hægt væri að dimma ljósdíóður með glóperu- eða 
tronicdimmer en okkur tókst ekki að láta rásina á mynd 6 virka eins og við höfðum vonað þar 
sem lítill sjáanlegur munur var á birtumagni. Til að dimma ljósdíóður þarf að stýra straum inn 
á þær. Til að gera það án þess að tapa afli komumst við að því að hentugt er að nota PWM 
rás. Þannig tókst okkur að stýra straumnum frá 0 -100% inn á ljósdíóðuna. Rásin virkaði eins 
og við höfðum vonast eftir og með meiri tíma væri hugsanlega hægt að þróa PWM rásina 
fyrir almenna notkun á ljósdíóðum og fleiri gerðir ljósgjafa. 

Eftir að hafa kynnt okkur ljósdíóður teljum við líklegt að þær verði notaðar í auknum mæli í 
framtíðinni.  
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