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This thesis contains the results of a graduation project conducted for LedNed. The project 
entailed a reliability modeling study of a commercial white LED tube lamp and a 
Technology Assessment of white LEDs based lighting with the focus on relevant aspects for 
quality and reliability modeling. 

Dit rapport bevat de resultaten van een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor LedNed. Het 
project omvatte het modeleren van een degradatie van witte LED tube lights en een 
toekomstverkenning van LED-lam pen voor algemene verlichting met de focus op aspecten 
met betrekking tot kwaliteit en betrouwbaarheid. 
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Samenvatting 

lnleiding 

Dit is het verslag van het afstudeerproject dat is uitgevoerd in opdracht van Led Supply 
Nederland (LedNed). LedNed zette vraagtekens bij de betrouwbaarheid van sommige 

lam pen die zij aanbiedt en is bij de vakgroep Quality and Reliability Engineering 
aangeklopt met de vraag hoe het nu gesteld is met de kwaliteit en bedrijfszekerheid van 
LED-lamp en. 

Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van dit afstudeeronderzoek luidt: Wat is het degradatiegedrag van 
witte LED tube lights en welke trends zijn van invloed op de kwaliteit en betrouwbaarheid 
LED-lam pen voor algemene verlichting? 

Onderzoeksopzet 

Het afstudeeronderzoek bestaat uit een praktisch experiment waarmee het 
degradatiegedrag van witte LED Tube Lights is gemodelleerd. Een probleem bij het maken 
van een levensduurmodel is dater nog geen industriestandaard is vastgesteld voor LED
lampen. De definitie van levensduur en de testmethoden voor traditionele lichtbronnen 
zijn niet zonder meer toepasbaar op LED-lam pen. Daarom is een literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden om de levensduur van LED-lam pen te kunnen bepalen 
en voorspellen. Vanwege de geclaimde lange levensduren van LEDs, is er een 
literatuuronderzoek uitgevoerd naar de versnelde testmethoden. 

LEDs vertonen zelden catastrofaal faalgedrag. Wei neemt de lichtopbrengst af met de tijd. 
Verschillende typen witte LEDs hebben verschillende degradatiemechanismen en 
daardoor verschillende degradatiesnelheden. Onderzoek wijst uit dat gebruikers een 
verlies tot 30% van de oorspronkelijke lichtintensiteit acceptabel vinden [Nar01]. Voor 
algemene verlichting wordt de industriestandaard waarschijnlijk 70% Jumenbehoud (L7o). 

Naast zogenaamde harde fouten (het niet voldoen aan specificaties) is er onderzocht we Ike 
zachte fouten er te verwachten zijn, omdat er is een opwaartse trend in 
consumentelektronica van het aandeel van zachte fouten. Zachte fouten kunnen 
veroorzaakt worden door een mismatch tussen specificaties en klanteneisen. Er is een 
Technology Assessment-studie gedaan naar actoren en ontwikkelingen met betrekking tot 
kwaliteit en betrouwbaarheid van LEDs voor algemene verlichting. 

De fouten worden ingedeeld in de roller-coastercurve model van Wong& Linstrom 
[Won98]. 

4 



TU/e Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

1: Hidden 0-hour 

4: Systematic wear-out 

2: Early wear-out 

Meetexperiment 

De hypothesen van het experiment luidden: 

LEor<.. .. n1=r"=-=-; 
t '···J ~.L~u,;: 
Led there be light 

De gemMdelde Jevensduur van de LED tube fights (in bedrijfsuren) bij kamertemperatuur, 
25 °C, js 20.000 uur. 

De gemMdelde Jevensduur van de LED tube fights (jn beddjfsuren) kan versneld bepaald 
warden door deze bij een omgevJ/1gstemperatuur van 55 °C te fa ten opereren. Het 
degradatjepatroon zjet er hetzelfde ujt afs bij kamertemperatuur, maar dan ongeveer 8 
keer versnef d 

Samenvatting experimentopzet 

Inde volgende figuur is de verwachting van het verloop van het experiment weergegeven. 

' l•i.blllutie 
Branduren t 

Op t=O uur warden de lampen aangezet. De gemeten verlichtingssterkte wordt voor iedere 
lamp apart op het normalisatietijdstip t=24 uur op 100% gesteld. De stabilisatieperiode is 
vermoedelijk !anger dan 24 uur, tstahilisatie is met andere woorden onbekend. De stabilisatie 
treedt naar verwachting we! in voordat de relatieve verlichtingssterkte 30% is afgenomen 
(L10) ten opzichte van t=24 uur. De periode van tstahilisatie tot tL10 wordt gebruikt voor het 
bepalen van de functie die het best de degradatie over de periode beschrijft. Naar 
verwachting kan dit bepaald warden door middel van een Generalized Linear Model. In de 
degradatiesnelheid laag is en tL70 niet wordt bereikt voor het einde van het 
afstudeeronderzoek, warden extrapolatie gebruikt om tL10 te bepalen. Het tijdstip tL70 is de 
MTTF van de lam pen, waarbij verwacht wordt dat deze normaal verdeeld is. In het geval er 
subpopulaties voorkomen, word en de MTTF voor deze subpopulaties apart bepaald. 

5 



TU/e Technische Un iversi te it 
Eindhoven 
University ofTechnology 

De verschillende stressniveau (25°C en 55°C) Ieveren twee modellen op. Deze warden met 
elkaar vergeleken. 

De schematische weergave van de meetopstelling ziet er als volgt uit: 

... ·· 
··-------- -'----·---------·--·· ·... . .... 

Resultaten meetexperiment 

Er zijn Iampen die klasse 1 fouten vertonen. De vermoedelijke oorzaak is onvoldoende 
kwaliteitsbeheersing en controle bij de fabrikant. Er is was een lamp die catastrofaal 
gedrag vertoonde, een klasse 2 fout Het genormaliseerde degradatiepatroon van de 
lam pen ziet er als volgt uit voor de twee stressniveaus: 

110% 

100% 

90%. 

80% 

70% 

60% 

0:00 

0:00 

Lichtopbrengst lampen, 25°C 
Genormaliseerd op t=24uur 

120:00 240:00 360:00 480:00 600 :00 720:00 840:00 960:00 1080:00 

Bedrijfsduur (uren) 

Lichtopbrengst lampen, 55°C 
Genormaliseerd op t=24uur 

120:00 240 :00 360:00 480 :00 600:00 720:00 840:00 960 :00 1080:00 

Bedrijfsduur (uren) 
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LEor·~,~J Er~J 
Led there b e light 

Er zijn verschillende modellen die de data goed beschrijven. De MTTF en 
betrouwbaarheidsintervallen van modellen waarbij levensduur wordt gedefinieerd als 
70% lumenbehoud, genormaliseerd op t=24 uur staan in de volgende tabel. 

dataset model ondergrens tweezijdig 
L10 

bovengrens tweezijdig 
betrouwbaarsheids- betrouwbaarsheids-

interval MTTF interval 

(uren) 
95% 90% 90% 95% 

25°C Lineair 1061 1070 1109 1147 1156 

n=15 Y=a+b·t 
t;?: 100 

uur Exponentieel 1069 1096 1223 1350 1377 
y = e(a+b·t) 

25°C Lineair 1139 1149 1198 1247 1258 

n=15 Y(t)=a + b · t 
t;?: 484 
uur Exponentieel 1155 1167 1222 1278 1290 

Y(t)=e(a+b·t) 

55°C Lineair 783 791 821 851 859 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t;::.: 100 
uur1 Exponentieel 780 789 823 857 865 

Y(t)=e(a + b. t) 

55°C Lineair 789 800 838 877 888 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t;::.: 432 
uurs Exponentieel 783 794 834 874 885 

Y(t)=e(a +b·t) 

Modellen kunnen opgesteld warden vanuit het stabilisatietijdstip (t=lOO uur), of vanuit 
een buigpunt in het verloop van de relatieve lichtopbrengst (respectievelijk t=484 uur en 
t=432 uur voor stressniveau 1 (25°C) en 2 (55°C). Exponentiele modellen beschrijven de 
data beter dan lineaire modellen. Extrapolatie vanaf de buigpunten is vermoedelijk beter, 
maar deze modellen zijn opgesteld met een kleinere dataset en daardoor onnauwkeuriger. 

1 Berekend vanuit het meetmoment t=788 uur, omdat 1 10 al voor t=lOOO uur bereikt is. 
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LECC ·<J [~'- i'"'~'~--
Led there be light 

De MTTF van de lam pen is «20.000 uur, hypothese 1 wordt verworpen. Ook a!s de MTTF 
wordt gedefinieerd aan de hand van 50% Jumenbehoud, houdt de hypothese geen stand. 

De tweede hypothese wordt verworpen. Er is een relatie tussen de stressniveaus, maar de 
degradatie verloopt minder dan twee keer zo snel bij een temperatuursverschil van 30K. 

De MTTF van de goede witte LEDs is volgens ASSIST [Bul06] in de orde van de 20.000 uur. 
De in dit afstudeeronderzoek geteste lam pen hebben een MTTF van ongeveer 1200 uur en 
2300 uur, afhankelijk of de levensduur wordt gedefinieerd als 70% lumenbehoud of 50% 
lumenbehoud. Het Iumenbehoud wordt bepaald ten opzichte van de genorm~liseerde 
waarden op t=24 uur. ASSIST raadt aan om te normaliseren op t=lOOO uur. De 
achterliggende veronderstelling is dat de Iampen een Jevensduur hebben van 20.000, en 
dat de eerste 1000 uur als stabilisatieperiode moet wordt beschouwd. De data tussen 
t=lOOO uur en t=6000 uur moet warden gebruikt voor voorspellen van de Jevensduur. Een 
Jevensduurtest volgens de aanbevelingen van ASSIST duurt daarmee ruim 8 maanden, dat 
een eeuwigheid in deze markt, waar ontwikkelingen zich razendsnel achter elkaar 
opvolgen. 

Een belangrijke belemmering voor de acceptatie van LED-lam pen is de enorme variatie 
tussen commerciele lam pen [Nar07]. Oude vooroordelen zorgen er nog steeds voor dater 
wantrouwen bestaat over de kwaliteit van spaarlampen en TL-lam pen, terwijl de huidige 
kwaliteit ten opzichte van enkele jaren geleden sterk is verbeterd. Hetzelfde gevaar bestaat 
voor LED-lam pen, wanneer veel consumenten een negatieve indruk krijgen van de eerste 
LED-lam pen waar ze mee in aanraking komen. Narendran et al. [Nar07] waarschuwt 
daarom:"Low quality, low performance products could hurt the entire industry." 

Aanbevelingen 

De degradatie van de Iampen zal sneller verlopen bij nog hogere temperaturen, maar het 
gevaar bestaat dater faalmechanismen warden getriggerd die niet voorkomen bij normaal 
gebruik grater. De aanpak van dit afstudeerverslag werkte omdat de degradatiesnelheid in 
een redelijk tijdsbestek te bepalen was. Naarmate LED-lampen betrouwbaarder worden en 
de MTTF stijgen, zijn snellere methoden nodig om de Ievensduur te bepalen. 

Vanwege de grate diversiteit van LEDs en LED-lam pen is generalisatie van de resultaten 
zeer beperkt mogelijk. Wat we! blijkt uit dit onderzoek dat de huidige aanbevelingen van 
ASSIST niet zomaar toepast kunnen warden. Het normalisatietijdstip t=lOOO uur mag 
alleen toegepast warden voor LEDs en LED-Iampen met zeer Iange Ievensduren en 
beperkte relatieve degradatie gedurende de stabilisatieperiode. Een aanbeveling van dit 
onderzoek is om het normalisatietijdstip niet gelijk te stellen aan het stabilisatietijdstip. 

De meetopstelling werkt alleen voor dit specifieke Iamptype. Het is ondoenlijk om voor 
elke Iamptype een nieuwe meetopstelling te bedenken. Een aanbeveling voor 
vervolgonderzoek is te zoeken naar generieke meetopstellingen. 
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LEC["'JED 
Led there be light 
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"You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. 

1. lnleiding 

By the time you get it built, they'll want something new." 
- Steve Jobs2 

Dit is het verslag van het afstudeerproject uitgevoerd voor Led Supply Nederland (LedN ed) 
aangaande de ontwikkelingvan een degradatiemodel voor (aanvankelijk High Power) LED
lampen en een explorerend onderzoek naar de toekomst van LED-verlichting, met de focus 
op factoren die betrekking hebben tot kwaliteit en bedrijfszekerheid. 

1.1. Opbouw verslag 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van de achtergrond en aanleiding van het 
afstudeeronderzoek en wordt afgesloten met de formulering van de onderzoeksvraag. 

In het volgende hoofdstuk worden de hypotheses geformuleerd en achterliggende 
veronderstellingen achter de onderzoeksaanpak verduidelijkt. 

Er wordt gekeken naar bestaande methoden die worden gebruikt voor het beoordelen van 
verlichtingsbronnen, met de focus op het dee! dat relevant is voor LED-lam pen. Ter 
verduidelijking van begrippen en achtergronden wordt er nader ingegaan op literatuur 
over kwaliteit en betrouwbaarheid (quality and reliability). 

De resultaten van het literatuuronderzoek vormen de randvoorwaarden voor de 
praktische uitvoering van het afstudeerproject zelf, waarin een bepaald type LED-lamp en 
wordt onderworpen aan een degradatietest. 

2 Gendron, G. (1989) The Entrepreneur Of The Decade. An interview with Steven jobs, Jnc.'s Entrepreneur of 
the Decade. Inc. Magazine, April 1989. 
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Na een beschrijving van het opzet van het experiment zullen de resultaten van dat 

experiment besproken warden. 

Ter afsluiting volgt een discussie van het afstudeeronderzoek en aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek. 

1.2. Klimaatsveranderingen 7 lnnovaties energiebesparingen 

Klimaatverandering vormt een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van het 
!even op aarde zoals we het nu kennen. Dit besef is grater dan ooit door talrijke, kort 
opeenvolgende natuurrampen zoals de orkaan Katrina, dodelijke hittegolven en de ergste 
overstromingen sinds decennia. Ook bij mensen die gelukkig niet getroffen zijn door de 
recente ram pen, ontstaat en groeit het besef dat de mens in belangrijke mate zelf 
verantwoordelijk is voor de gevolgen van klimaatsverandering, al dan niet dankzij een 
overtuigende Al Gore in de Oscarwinnende documentaire "An Inconvenient Truth". De 
politiek roept op tot drastische maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen zoveel 
mogelijk te beperken. Dit moet onder andere gebeuren door technologische innovaties. 

De industrie onderzoekt verschillende strategieen om in te spelen op de vraag om meer 
ecovriendelijke productie en producten. Een mogelijke strategie is ecovriendelijk 
ontwerpen: ontwerp producten op een zodanige wijze dat zowel het productieproces als 
het gebruik geen onnodige belasting vormt voor het ecosysteem. Een andere strategie is 
ontwerpen met (gedeeltelijke) hergebruik. Welke strategie gekozen wordt, elke strategie 
heeft een impact op de productkwaliteit en -betrouwbaarheid. Nieuwe, deels onbekende 
productiemethoden, producten en materialen creeren nieuwe problemen en uitdagingen 
[Bro07]. 

In dit afstudeeronderzoek draait het om een van de vraagstukken die te maken hebben met 
een van die uitdagingen door de introductie van nieuwe technologieen: hoe bepaal je de 
levensduur van degraderende producten? De technologie: verlichting gebaseerd op witte 
LEDs. 

1.3. Nieuwe verlichtingsbronnen 7 Reductie energieverbru ik 

Het uitbannen van de inefficiente gloeilamp is een mogelijke maatregel om de uitstoot van 
C02 te reduceren. Een gloeilamp zet namelijk slechts en tiende van de opgenomen energie 
om in datgene waarvoor het ontworpen is: licht De rest van de energie gaat verloren de 
vorm van warmte. Aangezien verlichting in termen van de totale primaire 
elektriciteitsconsumptie 20% van alle opgewekte elektriciteit bedraagt [Mis06], is het een 
gigantische energieverspilling. In navolging van Australie, waar men tegen 2010 de 
verkoop van de gloeilamp uitgefaseerd wil hebben [Syd07], zijn ook andere overheden 
bezig met soortgelijke voorstellen, waaronder Nederland (Fin07]. 

De grootste lichtproducent ter wereld, Philips, maakt zich hard voor het binnen tien jaar 
staken van de productie van de standaard gloeilamp. Elk jaar warden in Europa 2 miljard 
gloeilampen verkocht. Na successen in de Europese Unie wordt er sterk gelobbyd in de 
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Verenigde Staten om de gloeilamp voor 2016 uit de winkelschappen te krijgen. Daar 
bestaan maar liefst 4 miljard fittingen waarin gloeilampen gedraaid worden [Ein07]. De 
markt voor energiezuinige Jam pen is enorm, zeker wanneer je bedenkt dat hier nog niet 
eens is gesproken over andere verlichtingsbronnen waar er ook allerlei zuinige 
alternatieven in opkomst zijn. De spaarlamp thans het bekendste alternatief voor de 
inefficiente, traditionele gloeilamp. Er is echter een technologie die sterk in oprnars is, nog 
veelbelovender is termen van energiebesparing en bovendien een aantal belangrijke 
voordelen kent ten opzichte van de fluorescentielampen ( o.a. spaarlampen en TL-buizen ), 
namelijk lampen gebaseerd op LED-technologie. Veelgenoemde voordelen van LEDs in de 
literatuur zijn: lange levensduur, betrouwbaar, klein, lichte gewicht, schokbestendigheid, 
geringe warmteontwikkeling, direct gekleurd licht mogelijk en geluidsarm [Wil78] . 

1.4. De evolutie van prestaties van LEDs 

Exact 100 jaar geleden, in 1907, publiceerde Henry Joseph Round het eerste artikel over 
electroluminescentie [Sch03], het natuurkundig fenomeen waarbij een materiaal oplicht, 
wanneer er een elektrische stroom doorheen wordt gestuurd. Round wordt in de literatuur 
soms genoemd als de uitvinder van LEDs. Maar net zoals Thomas Alva Edison vaak de 
uitvinding van de gloeilamp wordt toegedicht, lijkt ook dit niet geheel terecht. Volgens 
Zheludev [Zhe07] kan Round namelijk we] worden beschouwd als de ontdekker van het 
fenomeen electroluminescentie, maar mo et er aan de ontdekking die aan de basis van de 
huidige LED-technologie staat minstens net zoveel credit worden toegeschreven aan de 
vergeten Russische genie Oleg Losev. 

Het duurde tot 1962 voor Nick Holonyak, een ander veelgenoemde naam in de 
geschiedenis van LEDs, bij General Electric de eerste LED ontwikkelde. Al heel snel 
kwamen deze rode LEDs beschikbaar op de markt. De prestaties van deze eerste 
commerciele LEDs waren relatief slecht en waren waarschijnlijk mede dankzij de hoge 
prijs van 260 US dollar per stuk niet erg gewild. Eind jaren '60 werden hoge volumes 
goedkope LEDs beschikbaar [Sch03]. In de periode 1968-1970 verdubbelden 
verkoopcijfers zelfs elke maand [Rot97]. In deze beginjaren werden rode LEDs ingezet 
voor diverse soorten displays varierend van rekenmachines, horloges en elektronische 
instrumenten [Wil78][Str88]. De bekendste en eenvoudigste toepassing van LEDs is het 
gebruik van enkelvoudige LEDs als statusindicatoren, bijvoorbeeld voor het visualiseren 
van de "aan/uit" -status van een apparaat. 

De prestaties van de LEDs zijn sinds begin jaren 70 onafgebroken verbeterd [Gi187]. De 
grote verbeteringen zijn niet het gevolg van slechts incrementele verbeteringen, maar door 
wat Stringfellow & Craford [Str88] "atomic-scale engineering" wordt genoemd: het 
zorgvuldig uitkiezen van materialen en bepalen van rangschikking van de verschillende 
soorten atomen in een structuur. De grootste uitdaging was het ontwikkelen van 
materialen die efficient blauwe fotonen leveren [Str88], waarmee het hele zichtbare 
kleurenspectrum mogelijk wordt dankzij uitsluitend LEDs. De ontwikkeling van de LEDs 
kan worden weergeven aan de hand van de zogenaamde Wet van Craford (Craford's Law) 
[Kov03]. Deze "wet" is analoog aan de Wet van Moore, die stelde dat het aantal transistors 
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op een computerchip ongeveer elke twee jaar verdubbelt [Int07], daarmee impliciet dat de 
prestaties van chips elke twee jaar verdubbeld. Met de Wet van Craford (Figuur 1) wordt 
aangegeven dat de prestaties van LEDs elk decennium vertienvoudigt [Str88] [Kov03]. 
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Figuur l: Wet van Craford: evolutie van de prestaties van LEDs [Uit: Kov03]. 

1.5. Witte LEDs: de nieuwe verl ichtingsbron 

In 1993 verschenen de eerste commerciele galliumnitride (GaN) LEDs, die blauw licht 
uitstralen. Met deze blauwe LEDs als basis is iedere gewenste kleur mogelijk geworden 
door menging van verschillende kleuren LEDs, en daardoor ook wit licht [Zei06]. Er 
bestaan verschillende methoden om wit licht te creeren. 

Het bundelen van rode, groene en blauwe (RGB) LEDs of LED-chips is een mogelijke 
methode, vergelijkbaar met hoe het beeld op een televisie wordt opgebouwd. Een van de 
nadelen van deze methode is dat mensen met kleurzienstoornissen, in de volksmond 
kleurenblinden genoemd, dit niet als wit licht zullen zien. Deze groep maakt een aanzienlijk 
dee! uit van voor de mannelijke bevolking ( ongeveer 8%) en een dee! van de vrouwelijke 
bevolking ( ongeveer 0,4%) [IESOO]. 

Het toevoegen van fosfor is de meest gebruikte en goedkoopste methode om "witte LEDs" 
te produceren [Zei06]. Gele (en so ms rode) fosfor [Cre07] in combinatie met het blauwe 
spectrum van de LED zorgt voor een (blauw)wit licht [IESOO]. Een vergelijkbare manier om 
wit licht te creeren met LEDs, is met behulp van LEDs die ultraviolette (UV) straling 
produceren. UV-straling kan net zoals blauw licht met behulp van (RGB) fosforen omgezet 
warden in verschillende kleuren licht dat samen weer wit licht vormt [NarOO]. Dit principe, 

19 



TU/e Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

LEDf\ .. JELJ., 
Led there be light 

fotoluminescentie, wordt oak gehanteerd bij fluorescentielampen (TL-buizen3 en 
spaarlampen). Een bezwaar tegen fluorescentielampen was aanvankelijk de kleur van het 
licht, dat als kil werd ervaren. Door middel van nieuwe combinaties van fosforen is de 
laatste jaren een aangenamere kleur wit licht mogelijk en is dat bezwaar grotendeels 
weggenomen. De pcLEDs (phosphor-converted Light-Emitting Diodes) [All07] ondergaan 
een soortgelijke ontwikkeling op kleurgebied. 

Nu wit licht mogelijk is met LEDs, lijkt de vraag niet meer of LEDs de belangrijkste 
verlichtingsbron zal warden, maar op welk termijn dit gaat gebeuren. Voor het zover is 
moeten de prestaties van LEDs we! blijven toenemen en de kosten dalen [Nar07]. Door 
technologische verbeteringen van commerciele LEDs, door efficiente pcLED packages of 
het alternatief efficientere groene of gele LEDs voor kleurmixen, wordt er vooruitgang 
geboekt die nodig is om 150-200 lumen per watt mogelijk te maken [All07], zodat LED
lampen echt door zullen breken. 

1.6. Bedrijfsbeschrijving LedNed 

Een van de bedrijven die de marktpotentie van LED-lam pen vroeg heeft onderkent, is 
LedNed (Led Supply Nederland) gevestigd te Helmond. LedNed is sinds 2004 actief in het 
ontwikkelen en leveren van LED- verlichting aan particulieren en bedrijven. De productie 
van de lam pen vindt extern plaats bij fabrikanten in China. De organisatie heeft een 
dealernetwerk binnen Nederland, Frankrijk en Belgie die afnemers binnen een regio 
bedienen. Door middel van advisering op het gebied van besparingen die gerealiseerd 
kunnen warden met het toepassen van LED verlichting op projecten, wil LedNed een 
totaaloplossing bieden aan haar afnemers [Led07]. 

1.7.Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag 

De voortdurende ontwikkelingen van technologieen maken nieuwe producten mogelijk, 
die nieuwe functionaliteit bieden zodat ze voldoen aan de voortdurend toenemende eisen 
en verwachtingen van consumenten. Er is een trend van toenemende complexiteit van 
technische producten, bedrijfsprocessen en een toenemende druk van Time-To-Market 
[Bro05]. Om te wedijveren in de markt, moeten bedrijven de juiste producten alsmaar 
sneller en tegen lagere kosten kunnen produceren. Dit vraagt om nieuwe manieren van 
werken die een nieuwe en andere rol van de huidige quality and reliability testmethoden 
[Lu YOO]. 

De laatste generatie LEDs, witte LEDs en de zogenaamde High Power en High Brightness 
LEDs, verschillen van eerdere generaties gekleurde LEDs. Een lange levensduur, in de orde 
van 50.000tot100.000 uur, is een van de belangrijkste eigenschappen van LEDs. Witte 
LEDs moeten deze eigenschap echter nag waarmaken [Nar04a]. De levensduur van state
of-the-art LEDs is volgens Burm en et al. [Biir07] naar verwachting weliswaar rond de 

3 Taalkundige noot: TL-buis is eigenlijk een tautologie, omdat TL staat voor tube luminescent (Frans voor 
lichtgevende buis). LED tube light (Light Emitting Diode tube light) is in feite eveneens een tautologie is. 
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50.000 uur voor gekleurde LEDs, maar slechts 10.000 uur voor witte LEDs. Bovendien 
geldt deze levensduur slechts voor weinig eisende lichtapplicaties. Vo or veeleisende 
lichtapplicaties is de verwachte levensverwachting zelfs tot tien keer zo klein. Bulloughs 
[Bul06] is positiever en schat dat recente LED-configuraties nog zo'n 80% van hun 
originele lichtopbrengst hebben na 20.000 uur. 

Klanten worden nu door de eerder genoemde trends soms geconfronteerd met nieuwe 
technologie die pijlsnel op de markt zijn gezet en soms relatief onvoldoende getest zijn. De 
technologie voldoet daarom misschien niet aan de verwachtingspatronen van de klanten 
[Lu YOO]. In het geval van LED-lampen klopt het verwachtingspatroon dat LEDs eeuwig 
meegaan in vergelijking tot andere verlichtingsbronnen niet. 

LedNed had vraagtekens bij de betrouwbaarheid van sommige van de lam pen die zij 
aanbiedt en heeft bij de vakgroep Quality and Reliability Engineering aangeklopt met de 
vraag hoe het nu gesteld is met de kwaliteit en bedrijfszekerheid van LED-lampen. Dit 
resulteerde in een samenwerking, waarvan dit afstudeeronderzoek het gevolg is. Het 
uiteindelijke doe! is om voor LED-lampen een model te maken, waarmee de 
betrouwbaarheid en levensduur van een lamp kan worden voorspeld. Dit 
afstudeeronderzoek is een van de stappen tot het maken en perfectioneren van een 
dergelijk model. 

Een probleem bij het maken van een levensduurmodel is dater nag geen 
industriestandaard is vastgesteld voor LED-lampen. De traditionele definitie van 
levensduur voor lichtbronnen is gebaseerd op de mediaan bedrijfstijd dat verwacht wordt 
onder gespecificeerde omstandigheden[IESOO]. Bij fluorescentielampen is dat de cyclus 
lam pen 3 uur aan, 20 minuten uit, bij 25°C. Wanneer deze definitie voor LED-verlichting 
wordt toegepast, zal de levensduur vaak meer dan 100.000 uur bedragen [Bul06]. 

LEDs vertonen zelden catastrofaal faalgedrag. Wei neemt de lichtopbrengst af met de tijd. 
Verschillende typen witte LEDs hebben verschillende degradatiemechanismen en 
daardoor verschillende degradatiesnelheden [Nar04a]. De levensduur van LEDs werd vaak 
gedefinieerd als de tijd totdat de lichtintensiteit de helft van de initiele lichtintensiteit 
bedraagt, gespecificeerd bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en een 
nominale voorwaartse stroomsterkte van 20 milliampere [Biir07]. Bij toepassingen van 
witte LEDs voor verlichting is deze zogenaamde Lso-waarde (de tijd tot 50% lumenbehoud) 
niet altijd zinvol, omdat onderzoek uitwijst dat gebruikers eerder verlies tot 30% 
lichtintensiteit (L7o) acceptabel vinden [NarOl]. In de literatuur en in de praktijk worden 
levensduur verschillende gedefinieerd. Deze keuze van deze grenzen zijn echter niet 
gemotiveerd aan de hand onderzoeken van acceptatie door gebruikers. In [Nal01] wordt 
bijvoorbeeld gemeld dat-ldB (gelijk aan P(t)/P(O)) "light power output" van de initiele 
waarde) een typisch criterium is voor LEDs. Dit is gelijk aan een opbrengst van ongeveer 
79,4% van de oorspronkelijke waarde. Voor monochromatische LEDs wordt vaak een de 
tijd tot 50% lumenbehoud gehanteerd als levensduur. Ook de tijd tot 60% en 80% 
lumenbehoud wordt soms gedefinieerd als bruikbare levensduur. 
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Naast de degradatie van lichtoutput, vertonen LEDs een kleurenshift na verloop van tijd. 

Ook dit degradatiemechanisme mo et meegenomen warden bij het definieren van de 

levensduur [Bu106]. Maar net zoals voor de lichtoutput is er nog geen industriestandaard 
vastgesteld. Een groep die zich bezig houdt met de ontwikkeling van deze standaard is 
ASSIST, Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies. ASSIST is een 

samenwerking tussen onderzoeker, producenten en overheidsinstellingen, en wordt 

gesponsord door alle belangrijke spelers op het gebied van verlichting zoals Boeing, Cree, 
Federal Aviation Administration, Lite-On, GE Lumination (voormalig bekend als GELcore), 

New York State Energy Research and Development Authority, OSRAM SYLVANIA, Philips 

Lighting, Photonics Cluster (UK)/The Lighting Association, Seoul Semiconductor en de 
United States Environmental Protection Agency [Lig07]. 

Martin Kools, een andere afstudeerder, heeft eerder experimenten uitgevoerd met twee 
verschillende typen LED spotlampen: PAR30 LED-lampen en High Power GU10 LED
lampen. Deze experimenten zijn uitgevoerd onder normale omstandigheden, in een 
omgeving vergelijkbaar met waar klanten van LedNed de lam pen gebruiken. De 

oorspronkelijke hoofdopdracht voor mij luidde: 

"Ontwikkel een degradatiemodel voor High Power LED-lampen. Bekijk de invloed van 
intermitterend gedrag." 

Het ontwikkelen van een degradatiemodel voor LED-lam pen is in principe dezelfde 
hoofdonderzoeksvraag als voor Martin Kools. De opdracht aan mij was echter een 
verfijning van het model te maken door de invloed van intermitterend gedrag te 
onderzoeken. Anders gezegd: bekijk wat de invloed is van het in- en uitschakelen van de 

lam pen. In dat experiment brandden de lam pen namelijk continu, terwijl in de realiteit 

gebruikers lam pen niet continu zullen laten branden. Daarnaast moest er gekeken of en 
hoe de meetopstelling verbeterd kan warden om de meetnauwkeurigheid te vergroten. 

Voor deze hoofdonderzoeksvraag leek het een logisch vervolg om het eerdere experiment 
met de GU10-lampen te uit te breiden met intermitterend gedrag. Van andere soorten 
lampen is namelijk bekend dat in- en uitschakelen invloed heeft op de levensduur. In de 
meeste gevallen faalt een lamp bij het in- en uitschakelen. [IESOO] Bij levensduurtesten van 
deze lam pen wordt rekening gehouden met de bekende faalmechanismen. (Zie Bijlage V: 

Degradatie- en faalmechanismen van gloeilampen, halogeenlampen en 
fluorescentiebuizen) Deze mechanism en spelen bij LED-lampen geen rol. Doordat er een 

grote diversiteit aan lam pen bestaat, zal het vooral afhankelijk zijn van het ontwerp van de 
lamp we Ike degradatiemechanismen dominant zullen zijn. De elektronica (drivers) van 

LED-lamp en kan vaak we! een probleem vormen. Uiteraard door slechte, niet 
uitgebalanceerde elektronica (bijvoorbeeld een bepaaid elektronische component dat een 
veel kortere Jevensduur heeft dan de overige componenten), maar meer in het bijzonder 
door een compact Iampontwerp en (daardoor) slecht warmteafvoer. 

LedNed heeft aangegeven gei:nteresseerd te zijn in de betrouwbaarheid van een ander type 
LED-lampen dan de eerder onderzochte GU10 lampen, namelijk LED tube lights. Zoals in 
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paragraaf 1.4 is aangegeven, gaan de ontwikkelingen van LEDs razendsnel. Dit geldt ook 
voor de ontwikkeling van LED-lamp en, en daarom wilde LedN ed graag deze nieuwste 
lam pen la ten testen. Omdat LedNed bovendien aangaf klanten te hebben die de Jam pen 
onder extreme temperatuursomstandigheden will en gebruiken, is besloten te onderzoeken 
of de invloed van warmte te onderzoeken in plaats van intermitterend gedrag. 

De elektronica (drivers) in deze lampen zullen waarschijnlijk voor minder problemen 
vormen dan de eerder door Martin Kools geteste spots. De LED tube lights zijn namelijk 
veel minder compact en bestaan uit low-power LEDs. Onder normale omgevingscondities 
zal warmteafvoer van drivers vermoedelijk niet het belangrijkste faalmechanisme van de 
lamp zijn. 

Waarschijnlijker is dat het degradatiegedrag van de individuele LEDs het belangrijkste 
faalmechanisme is van een lamp. Uit een literatuurverkenning blijken twee factoren vaak 
genoemd als belangrijkste factoren van invloed op de levensduur van LEDs, namelijk 
stroomsterkte en warmte [Ebn0l][IESOO][Nar04a][Tak05][Nar05]. Omdat het in dit 
afstudeeronderzoek draait om complete lam pen, waarbij de stroomsterkte gereguleerd 
wordt door elektronica, is een degradatieonderzoek door oversturen van stroomsterkte als 
stressor zoals onder andere door Yanagisawa & Kojima [Yan OS] is uitgevoerd niet zinvol. 
Een hogere omgevingstemperatuur draagt niet alleen bij aan de degradatie van de LEDs, 
maar ook de overige componenten van de lamp. Bovendien komt deze situatie voor bij 
sommige klanten van LedNed. 

De oorspronkelijke tweede onderzoeksvraag was: 

"Hoe ziet de toekomstverwachting er uit voor het gebruik van (High Power) LED-lampen ?" 

Deze tweede onderzoeksvraag is een zeer brede vraag en is daarom aanvankelijk deels 
afgebakend tot een focus op de trends van armaturen voor LED-verlichting. In dit 
afstudeeronderzoek heb ik me beperkt tot de hoofdontwikkelingen van die trends en me 
sterk gericht op met name menselijke factoren die van invloed zijn op de (beoordeling van) 
kwaliteit en betrouwbaarheid van LED-verlichting, omdat dit een sterkere koppeling heeft 
met de hoofdonderzoeksvraag. 

De uiteindelijke onderzoeksvraag van dit afstudeeronderzoek Juidt daarom: 

Wat is het degradatiegedrag van witte LED tube lights en welke trends zijn van invloed 
op de kwaliteit en betrouwbaarheid LED-lampen voor algemene verlichting? 
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2. Methode van onderzoek 

"Do, or do not. There is no 'try'. " 
- Jedi Master Yoda4 

In het vorige hoofdstuk is de context van het onderzoek beschreven en is besloten met de 
onderzoeksvraag. 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoekshypothesen en de afbakening van het onderzoek 

verduidelijkt door een uiteenzetting van de achterliggende veronderstellingen, die 

hoofdzakelijk volgt uit literatuuronderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
onderzoeksaanpak. 

2.1. l<waliteit en Betrouwbaarheid (Quality and Reliability) 

Er bestaan verschillende definities voor de begrippen kwaliteit en betrouwbaarheid. In 

algemene termen kan kwaliteit warden gedefinieerd als het geheel van functies en 

karakteristieken van een product of service die zorgen dat bepaalde behoeftes warden 
vervuld [Lew96]. Productkwaliteit is een maat voor in welke mate wordt voldaan aan de 

klanteneisen. Deze klanteneisen moeten uiteindelijk warden vertaald in technische 

specificaties van een product die aan de eisen voldoet. 

Een bruikbare representatie van de verschillende niveaus dat wordt bedoeld met 

klanteneisen, wordt gegeven in Figuur 3 [Bro98]. Volgens Brombacher [Bro98] is er met 

betrekking garantie een verschuiving in het veld van kwaliteit en betrouwbaarheid rich ting 

van een uitgebreidere definitie van productkwaliteit (Zie Figuur 3)[Ber00]. In de afgelopen 
twee decennia is het aandeel No-Fault-Found (fout niet gevonden) verdubbeld tot bijna 

50% van alle klachten [BroOS]. In toenemende mate is onbekend wat de oorzaak van de 
klachten zijn, omdat de producent de klachten niet kan identificeren of reproduceren. 

Wanneer de oorzaak niet gevonden kan beter warden gesproken over Cause-Not-Found. 

4 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980). 
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Figuur 2: Vijfniveaus van conflict met de klanteneisen [Uit: Bro9S]. 
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Figuur 3: Vijf niveaus van conflict met de klanteneisen; trend productgarantie richting uitgebreidere 
definities van kwaliteit en betrouwbaarheid [Uit: BerOO]. 

In engineering is de gebruikelijke definitie van betrouwbaarheid [Bla04]: 
"The reliability of a process, product or system is the probability that it will perform as 

specified, under the specified conditions, for the specified period of time." 

Een hoge betrouwbaarheid wil zeggen dater een grotere kans is dat en proces, product of 
systeem betrouwbaar is. Om onenigheid over de subjectieve maat te voorkomen, is Blank 
[Bla04] van mening dater vaak beter kan word en gesproken of de betrouwbaarheid 
acceptabel is of niet. Kwaliteit en betrouwbaarheid aan elkaar gerelateerd: 
betrouwbaarheid kan warden omschreven als "kwaliteit over tijd". 

Deze nauwe definities vanuit een engineering standpunt zal waarschijnlijk juist eerder tot 
problemen leiden. In de traditionele reliability engineering benadering wordt alleen 
gekeken de failure rate veroorzaakt door technische problemen (harde fouten) en werden 
niet-technische consumentengerelateerde zaken buiten beschouwing gelaten [Oud06). 
Zoals in Figuur 2 wordt weergegeven waarom het voldoen aan specificaties niet genoeg is. 
Klan ten kunnen een product mogelijk toch afwijzen, vanwege het niet voldoen aan 
specificaties om redenen anders dan fysieke fouten, of door een mismatch tussen de 
specificaties en de klanteneisen [Oud06). 
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Daarom is voor dit afstudeeronderzoek een explorerend onderzoek uitgevoerd naar 
verwachtingspatronen van consumenten van LED-verlichting. Omdat er weinig over dit 
onderwerp is te vinden in de (wetenschappelijke) literatuur, is er vooral gebruik gemaakt 
van gebruikerservaringen op diverse internetbronnen. Het kwalitatieve karakter van dit 
onderzoek Ieende zich niet voor gestructureerde dataverzamelingstechnieken. Enige 
houvast tijdens de zoektocht was er door te Ietten op vergelijkingen tussen traditionele 
verlichtingsbronnen en LED-verlichting. 

Bij het modelleren van het degradatiegedrag van de LED-lam pen zijn deze zachte fouten 
niet expliciet meegenomen. Wei wordt er in dit verslag besproken welke beperkingen er 
zijn met het voorspellen van het aantal en oorzaak van klachten van consumenten, 
ondanks de kennis van het degradatiepatroon van de Jam pen. 

Voor het modeleren van het degradatiepatroon wordt ondanks de mogelijke beperkingen 
we! teruggegrepen naar het onderzoeken van harde fouten. Oftewel: er wordt voor het 
modeleren aangenomen dater geen mismatch is tussen wat de klanteneisen en de 
productspecificaties. De aanname is dat de productkwaliteit van de LED tube lights in 
beginsel "acceptabel" is. Er wordt dus geen onderzoek verricht of de lichteigenschappen 
LED-lam pen wel conform de klanteneisen zijn. Dit lijkt paradoxaal omdat in het begin van 
deze paragraaf gesteld is dat kwaliteit en betrouwbaarheid afhangen van klanteneisen en 
daaruit volgende productspecificaties, en feitelijk eerst moet warden gecontroleerd of de 
kwaliteit van Jam pen iiberhaupt voldoende is. De reden voor deze aanname is vanwege de 
achtergrond van dit afstudeeronderzoek LedNed wil weten wat de betrouwbaarheid in 
enge zin is van dit type lampen, dus vanuit de producentzijde gezien. Voor het eventueel 
verder Jaten ontwikkelen van de lampen tot het stadium dat ze voldoen aan klanteneisen in 
brede zin (klantenzijde), mocht dat nog niet het geval zijn, wil LedNed eerst weten wat de 
Jevensduur van de lam pen is. 

lmplicitopeclficri""" 
(custome<·roq.lsufl o;pecs) 

ExpUcit spc_cilicnlions 
(techftmd spoco) 

Match OOtwi!<?n specs and 
cm>tomet roquiremetrts 

Figuur 4: Verschillende typen reliability problemen [Uit: Bro05J. 

En zijn twee hoofdbenaderingen voor het schatten en voorspellen van betrouwbaarheid 
[RamOO]: 
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• traditionele methoden gebaseerd op statistische analyse van informatie uit het veld 

• methoden gebaseerd op analyse van faalmechanismen 

De laatste soort benaderingen zijn nauwkeuriger, maar moeilijker en tijdrovender om te 

implementeren. De eerste soort benaderingen kent veel beperkingen, maar worden nog 
volop gebruikt. 

Een voorbeeld van klassiek methode van het modelleren van betrouwbaarheid is het 

weergeven van het tempo van uitval (failure rate (A.)), uitgezet tegen de tijd (t). De 
badkuipcurve, bestaande uit drie gebieden is het bekendste model, maar volgens Wong & 

Lindstrom [Won98] voldoet deze vaker niet dan wel bij het analyseren van falen van 
producten. Daarom hebben ze de rollercoaster curve (Figuur 5) gelntroduceerd, bestaande 

uit vier klassen van fouten [Bog06][LuYOO]: 

1. Hidden 0-hour: 
Subpopulaties van producten die op kort na t=O falen. Deze producten vallen al 
buiten specificataties op het moment dat ze bij de klant aankomen. Bijvoorbeeld 
door het doorglippen ervan bij kwaliteitcontroles, beschadiging tijdens vervoer of 

gebruik ervan op een ongeanticipeerde wijze. De tijdsvertragingen tussen het 
moment van falen en het constateren en melden van die fouten, bepaalt de vorm 

van de curve. Een van de belangrijkste redenen van dit soort falen zijn niet 

technische falen, maar door een mismatch tussen de technische 
productspecificaties en de klantenspecificaties. 

2. Early wear-out: 
Subpopulaties van producten die aanvankelijk goed werken, maar veel sneller 
defect raken dan de producten uit de hoofdpopulatie. Bijvoorbeeld door een 

productiebatch waarbij componenten zijn gebruikt met verkeerde toleranties, of 
doordat een groep gebruikers het product op een andere manier gebruikt dan was 

voorzien. Dit resulteert in een of meerdere bulten in de curve. Het detecteren 

hiervan van deze groep is lastig, omdat ze op productniveau aanvankelijk hetzelfde 

gedrag vertonen als de hoofdpopulatie. 
3. Random failures: 

In deze fase zijn de subpopulaties van producten die klasse 1 en 2 fouten 

vertoonden verwijderd en is er een homogene populatie over van producten die 
falen door willekeurige, vaak externe gebeurtenissen. De kans dat zulke 

gebeurtenissen is veelal klein en kunnen op elk willekeurig moment plaatsvinden. 
Wanneer de kans op een dergelijke willekeurige gebeurtenis over de gehele 

periode constant is, dan is de failure rate constant. 

4. Systematics wear-out: 
Deze klasse lijkt op klasse 2 , maar dan voor de overgebleven hoofdpopulatie. Een 
systematische degradatie als functie van tijd en/of gebruik, dat leidt tot falen van 
het product geldt veelal voor mechanische componenten, maar ook voor LEDs. Het 
moment waarop dit gebeurt zal niet voor elk product precies hetzelfde zijn, maar 
op een gegeven moment zullen alle producten defect raken. De failure rate neemt in 
deze fase toe en eindigt bij het falen alle producten. 
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1: Hidden 0-hour 

4: Systematic wear-out 

2: Early wear-out 

Figuur 5: Rollercoaster curve van Wong & Lindstrom [Won98] . 

Led there be light 

Volgens de literatuur falen LEDs zelden op catastrofale wijze. Hoewel dit voor individuele 
LED-componenten zeer waarschijnlijk op zal gaan, geldt dit niet voor LED-lampen, die 
bestaan andere componenten dan alleen LEDs. Zo blijkt uit de experimenten van Martin 
Kools dater lam pen te zijn die klasse 1 en 2 falen vertonen. In dit afstudeeronderzoek met 
de LED tube lights zal daarom gekeken worden of deze lampen die twee klassen van fouten 
vertonen. Van de overige lam pen (die geen onverwacht snel faalgedrag vertonen) wordt 
aangenomen dat representatief zijn voor de hoofdpopulatie. Het dominante 
faalmechanisme wordt waarschijnlijk veroorzaakt door degradatie van de lichtopbrengst, 
dat resulteert in systematisch falen (klasse 4). De verwachting is namelijk dat deze lamp en 
geen catastrofaal faalgedrag vertonen, omdat de lam pen uit low-power LED-componenten 
bestaan en warmte door zowel convectie als geleiding makkelijker kan worden afgevoerd 
dan bij de eerder geteste LED spots. 

Mochten er lam pen voortijdig falen (klasse 1 en 2), zal dit zeer waarschijnlijk door 
faalmechanismen van andere componenten dan de LEDs. Analyse van faalmechanismen is 
in dit geval interessant. Toch zal in dit afstudeerproject de analyse van deze 
faalmechanismen enigszins beperkt blijven, vanwege de praktische reden dat het grondig 
analyseren van elektronica een vrij specialistische aangelegenheid is. Net zo min zullen 
faalmechanismen van de LEDs onderzocht worden, omdat opto-electronica een vakgebied 
op zich is en faalmechanismen van LEDs meer dan voldoende stof opleveren voor een apart 
afstudeeronderzoek. De kennis van uit deze vakgebieden zal waar mogelijk uiteraard wel 
gebruikt worden voor het verklaren en verduidelijken van de faalmechanismen van de 
lam pen. Het hoofddoel is immers het bepalen van de verwachte levensduur van de LED
lampen en bijvoorbeeld niet het verbeteren van de producten omdat deze door een externe 
partij warden geproduceerd. 

Door middel van testen en observaties kan de betrouwbaarheid van een product voorspeld 
worden. Dit wordt meestal aangegeven in een percentage of een tijdsduur. Waarin men 
gei'nteresseerd is, is voor een groot dee) afhankelijk van het soort producten en de 
doelgroep. In het algemeen geldt voor producten met een hoge innovatiesnelheid dat 
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klasse 1 en 2 fouten interessant zijn. Klasse 1 tot en met 3 zijn interessant voor 
hoogvolume consumentenproducten en klasse 2 tot en met 4 voor professionele producten 
[Bro06]. De gedachte hierachter is dat de technische levensduur van producten met een 
hoge innovatiesnelheid niet interessant is. Een mobiele telefoon wordt bijvoorbeeld 
gemakkelijk vervangen door nieuwe mobiele telefoon met meer functies, nog voordat het 
technisch aan het eind van zijn Latijn is. Bij LED-lampen is de (bruikbare) technische 
levensduur we! degelijk van belang, omdat deze levensduur bepalend is voor de 
vervangingsstrategie. Het is nodig het aantal branduren te schatten voor onder andere het 
bepalen over welke periode lampen afgeschreven kunnen worden en voor het beramen 
van de kosten van het onderhoud van verlichting van een gebouw. 

Voor dit afstudeeronderzoek is het percentage klasse 1 en 2 fouten interessant en de 
gemiddelde bedrijfsduur van de hoofdpopulatie (klasse 3 en 4). Een van de redenen voor 
het bepalen van de betrouwbaarheid is zodat men verschillende producten kan 
vergelijken. Technisch gezien is het in sommige gevallen mogelijk een defecte LED-lamp te 
repareren. Economisch gezien zal het echter niet lonen en daarom moet een LED-lamp 
worden beschouwd als een niet-repareerbaar product. Bij dit soort producten zijn we 
gei:nteresseerd in de zogenaamde Mean-Time-To-Failure (MTTF), de gemiddelde tijd tot 
falen van het product. In het geval de failure rate constant is, zijn de MTTF en failure rate 
aan elkaar gerelateerd: MTTF = 1/ A. De MTTF zegt iets over een groep van producten, 
maar individuele producten kunnen veel eerder of later falen dan de MTTF. De MTTF kan 
we! worden gebruikt als een vergelijkingsmaat tussen verschillende groepen producten: 
een product met een grote MTTF is betrouwbaarder. 

De failure rate van een product kan bepaald worden door middel van levensduurtests. 
Doordat de potentiele levensduur van een LED-lamp zeer Jang is, zal het te veel tijd kosten 
om een duurzaamheidtest uit te voeren waarbij de lam pen onder normale 
bedrijfsomstandigheden worden getest. Daarom wordt uitgeweken naar een van de 
versnelde testmethoden die in de volgende paragraaf worden besproken. 

Falen moet breder worden gezien als uitsluitend catastrofale, technische fouten. In 
toenemende mate geldt dater andere redenen zijn dan het buiten specificaties vallen van 
een product dat leidt tot afkeur. Met name in fase 1 en 2 van de rollercoaster curve zullen 
technische fouten niet altijd het belangrijkst zijn en daarom is er een explorerend 
onderzoek uitgevoerd naar de verwachtingspatronen van mensen. Hierin wordt dus 
specifiek gezocht naar klanteneisen die kunnen bijdragen aan directe afkeur van een 
product (klasse 1 fouten) of een onverwacht gebruik ervan (klasse 2 fouten). De aanpak 
van deze verkenning, is te lezen in paragraaf 2. 7. 

2.2. Versneld testen {Accelerated testing) 

De meeste producten van vandaag zijn zeer betrouwbaar en daarom is niet eenvoudig om 
de binnen een redelijke tijd de levensduurfunctie te bepalen. Traditionele versnelde 
levensduurtest (accelerated life testing, ALT) leveren niet altijd snel genoeg de gewenste 
resultaten op binnen een relatief korte periode. Een alternatief is een benadering waarbij 
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aangenomen wordt dater een productkwaliteit karakteristiek is die degradeert in de tijd 
en kan warden gerelateerd aan betrouwbaarheid. In de ze benadering wordt 
degradatiedata verzameld op een hogere level van stress en deze met data wordt de 
productlevensduur op normale gebruikers stressniveau voorspeld. Zo'n benadering heet 
accelerated degradation test (ADT). Hoewel het een efficiente levensduur testmethode is, 
in het in het algemeen een dure methode [TseOO]. De selectie van geschikte stressniveaus 
is niet altijd eenvoudig. Wanneer het stressniveau te laag gekozen is, is de 
degradatiesnelheid laag en duurt een experiment Jang. Een ongeschikt stessniveau kan 
verkeerde informatie opleveren en extrapolatie van de data bemoeilijken. In de literatuur 
in de literatuur warden enkele verbeterde methoden voorgeteld om de testduur en kosten 
te reduceren., zoals step-stress accelerated degradation test (SSADT). Dit is een combinatie 
van ADT met step-stess. 

In een step stress test wordt het stressniveau stapsgewijs verhoogd. Hierdoor zijn er 
minder samples nodig dan wanneer er bij verschillende constante stressniveaus warden 
getest. Lu et al. [Lu YOO] behandelen enkele recente versnelde stress test strategieen 
(Accelerated Stress Testing, AST) en geven de plus- en minpunten van de volgende groepen 
AST's: 

• Highly Accelerated Stress Test (HAST) 
• Multiple Environmental Over Stress Test (MEOST) 
• Random Multiple Environmental Over Stress Test (RMEOST) 

Het verschil tussen de strategieen zit het onder andere in de keuze van de stressoren en 
niveau-instellingen. Belangrijker is echter dat Lu et al. [Lu YOO] concluderen dat deze 
strategieen irrelevant blijken te zijn voor productbetrouwbaarheid prestaties in het veld. 
Deze strategieen zijn complexer te analyseren door interacties van stressoren. Waar het 
doe! AST's vaak is faalmechanismen en de maximale stressniveaus te vinden, wordt bij 
SSADT langzaam stapsgewijs het stressniveau verhoogd om overstressen te voorkomen. 

Een van de me est zaken waar volgens Blank (Bla04) het vaak het me est over gedebatteerd 
wordt wanneer het gaat om betrouwbaarheid is de testvaliditeit. Een valide test moet of 
realistische gebruiksomstandigheden simuleren of er moet een bekende en bewezen 
correlatie zijn met echt gebruik. Er kan bias ontstaan doordat de realiteit onvoldoende 
benaderd wordt. Uiteraard moeten test zodanig uitgevoerd warden dat onbedoelde 
externe effecten warden vermeden en moet een test objectief uitgevoerd warden. 

Versneld testen kan onder andere door het aanpassen van de testomgeving. In het geval 
van de afstudeeropdracht draait het om een product die niet door de opdrachtgever wordt 
geproduceerd. Zowel de opdrachtgever (LedNed) als de eindafnemer (de klanten van 
LedNed) hebben geen directe invloed op het proces (de productie van het LED-lampen). 
Vee! van de versnelde testmethoden zijn gericht het analyseren en verbeteren van 
componenten en producten in een vroege fase van de productontwikkeling, maar kunnen 
toepast warden voor de bepaling van de levensduur van de LED tube lights. 
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2.3. Aanbevelingen van ASSIST 

LECC·"J: c=c=~·:r 
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Omdat aangenomen wordt dat degradatie van de lichtopbrengst van de LED-componenten 
de dominerende factor is, is gekeken naar de voorstellen die er liggen van ASSIST (Alliance 
for Solid-State Illumination Systems and Technologies) over hoe LEDs en LED-systemen 
moeten worden getest. Er zijn diverse andere instanties die testmethoden voor LEDs aan 
het ontwikkelen zijn, maar deze zijn helaas niet vrij toegankelijk, nog onder ontwikkeling 
of juist zeer specifiek op een type LED. Dit zijn onder andere instanties als NIST (National 
Institute of Standards and Technology) en het CIE (Commission Internationale de 
l'Eclairage/lnternational Commission on Illumination). Omdat ASSIST testvoorstellen 
hebben ontwikkelt die voor een breed assortiment van LEDs en belangrijker voor dit 
onderzoek LED-systemen en bovendien een groat draagvlak heeft van de belangrijkste 
spelers uit de lichtindustrie en overheidsinstanties, is gekozen voor deze voorstellen als 
basis te gebruiken voor dit afstudeeronderzoek. 

ASSIST [Bul06]maakt onderscheid tussen LEDs en LED-systemen. Een LED-systeem wordt 
gedefinieerd als een integratie van alle noodzakelijke componenten tot een werkende 
module. Een LED-systeem kan een of meer LED-componenten met driver en behuizing 
omvatten. De LED-lampen van dit onderzoek vallen dus onder de categorie LED-system en. 
Voor zowel LEDs als LED-systemen warden twee prestatiecriteria genoemd: 

• L7o (uren): de tijd tot 70% lumenbehoud 
• Lso (uren): de tijd tot 50% lumenbehoud 

De gedachte hierachter is dat voor algemene verlichting een reductie van 30% van de 
oorspronkelijke lichtopbrengst voor de meeste mensen acceptabel is. Voor decoratieve 
lichtapplicaties is een reductie tot 50% waarschijnlijk nog aanvaardbaar. Voor kritische 
applicaties moet warden overwogen de bruikbare levensduur te definieren als Lso (20% 
reductie). 

LED-componenten en -systemen moeten opereren op de nominale stroomsterkte en 
spanning. Na een stabilisatieperiode van 1000 uur wordt de lichtopbrengst 
genormaliseerd. Met de gegevens van volgende 5000 uur (t=1000 uur tot t=6000 uur) 
word de levensduur bepaald door extrapolatie naar L7o en Lso. De condities waarin LED
componenten moeten worden gemeten is echter anders dan voor LED-systemen. 

LED-componenten 

Er wordt [Bul06] onderscheid gemaakt tussen high power LEDs en gewone (low power) 
LEDs. ASSIST stelt voor om duurproeven van low power LEDs uit te voeren bij een 
temperatuur Ts van 35°C, 45°C en 55°C. Voor high power LEDs (stroomsterkten boven de 
100mA) is het voorstel om deze bij een Ts van 45°C, 65°C en 85°C te meten. De Ts is de 
temperatuur van het punt op de LED waaraan de thermokoppel zit. Dit punt is meestal de 
soldeerverbinding of de meetbare locatie dat het dichtst bij de LED junctie ligt (Zie Figuur 
6). De reden om op deze plaats de temperatuur te meten de junctietemperatuur Ti kan 
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worden berekend met behulp van de formule Ti= Ts + V· l ·8r. In deze formule staat Sr voor 
de thermische weerstandscoefficient (in °C/W)van de LED junctie tot het meetpunt van Ts. 

junction temperature (T) 

'LEDc~ 

Figuur 6: "Soldeer t:emperatuur" Ts en junctietemperatuur Ti aangegeven op een LED package [Uit: 
Tay05 ]. 

De junctietemperatuur is onder andere nuttig om te weten omdat LEDs en andere 
elektrische componenten een boven een bepaalde junctietemperatuur niet meer werken. 
Omdat er wordt aangeraden bij de nominale stroomsterkte en spanning te meten, is het 
verhogen van de omgevingstemperatuur de enige manier om de Ts en dus de 
junctietemperatuur te verhogen. Verhagen van de nominale stroom zoals Narendran et al. 
[Nar04] voorstelt breekt immers met het meetvoorstel van ASSIST. Aangezien het voorstel 
van ASSIST [Bul06] is opgesteld door het Lighting Research Center aan de Rensselaer 
Polytechnic Insitute, dat wordt geleidt door Narendran, is het curieus dat in het voorstel 
het verhogen van stroomsterkte niet als alternatief wordt gegeven. 

LE 0-syste men 

Voor LED-systemen raadt ASSIST [Bul06] aan deze te meten bij een omgevings
temperatuur van 25°C. Verder wordt er geen leidraad gegeven welke 
omgevingstemperaturen kunnen worden gehanteerd voor levensduurtesten. 

Daarom allereerst gekeken of de leidraad voor componenten kan worden gebruikt voor 
LED-systemen. De LED tube lights bestaat uit low power LEDs, en kan er worden gedacht 
aan aanpassing van omgevingstemperatuur zodat de Ts 35°C, 45°C en 55°C is. De 
thermische weerstandscoefficient wordt echter niet gegeven door de fabrikant. Bovendien 
is deze methode omslachtig, omdat de lamp uit elkaar moet worden gehaald, zodat het niet 
gemakkelijk voor elke lamp toe te passen zal zijn. 

Een andere manier is door de parameters te bepalen aan de hand van de temperaturen die 
de fabrikant opgeeft. Voor de LED tube light zijn deze waarden echter onbekend. Bij een 
eerder geteste lam pen werd een omgevingstemperatuurrange van -40°C tot +60°C 
gegeven. Hoewel het hier een geheel andere soort lampen gaat, is dit we! een eerste 
aanknopingspunt. 
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De datasheet van LEDs die in de LED tube lights zijn gebruikt, levert het volgende op: de 
componenten werken in elk geval in de omgevingstemperatuurrange van -40°C tot +80°C 
(Zie Bijlage V: Datasheet Honglitronic LED-component). 

Welke temperatuurrange voor drivers en overige onderdelen van de lamp geldt, is echter 
onbekend. In de specificaties van LED-lam pen, wordt vaak een werktemperatuur gegeven 

van -30°C/-40°C tot +60/+80°C. Volgens prof. Brombacher [persoonlijke communicatie] is 
een temperatuur van +60°C een veilige grenswaarde. Er is geen reden om aan te nemen dat 
deze lampen zich heel anders gedragen dan andere LED-lampen, en daarom is een 
aannemelijke werktemperatuur -30°C tot +60°C. 

Narendran et al. [Nar07] schatten een halvering van de levensduur in van LEDs bij elke 
10°C stijging. Dit komt overeen met andere bronnen zoals [Gor06a], waarin gesteld wordt 
dat door een verhoging van 20°F (::::11°C) de bruikbare levensduur kan halveren. Niet in 
alle gevallen is het duidelijk of men de interne Uunctietemperatuur) van de LEDs bedoelt, 
of de omgevingstemperatuur. Hoewel deze vuistregel voor LED-componenten geldt, is het 
aannemelijk dat wanneer LED-componenten de belangrijkste degraderende component 
van een lamp is, de vuistregel ook opgaat voor de gehele lamp. 

2.4. Degradatiemechanismen LEDs: afname lichtopbrengst en kleurenshift 

Afname lichtopbrengst 

De degradatiemechanismen van LEDs zijn in twee categorieen onder te verdelen: de 
mechanismen die corresponderen met de bulk van het emitterend materiaal en de 
mechanismen die corresponderen met de interface tussen het materiaal en de elektrode. 
De degradatiemechanismen zijn verschillend voor verschillende typen LEDs. In diverse 
onderzoeken is specifiek gekeken naar het faalgedrag van de emitterende laag. Behalve 
defecten en verontreinigingen van het materiaal zijn er externe factoren die van invloed 
zijn op het degradatiegedrag. Dit zijn onder andere oxidatie, foto-oxidatie, diffusie van de 
elektrode en effecten van hitte [Na!Ol]. De belangrijkste factor voor degradatie van LEDs is 
de junctietemperatuur [Nar01]. Dit geldt voor zowel voor LEDs gebaseerd op 
halfgeleidertechnologie als LEDs gebaseerd op polymeren [Nal01]. 
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Figuur 7: Degradatie van lichtopbrengst van een polyLED [Uit: Par99). 

Led there be light 

Het verloop van de lichtopbrengst van LEDs uitgezet tegen de bedrijfstijd vertoont in grate 
lijnen het volgende patroon: Eerst neemt de lichtintensiteit af, om vervolgens iets toe te 
nemen. Na deze toename daalt de lichtintensiteit geleidelijken permanent gedurende een 
relatief lange periode. Figuur 7 is een voorbeeld hoe het verloop er uit kan zien. Hoewel in 
deze figuur het verloop van een polymeer LED (polyLED) wordt weergegeven, is er een 
overeenkomst met het patroon van met halfgeleider LEDs [Nal01]. Na bepaalde tijd 
stabiliseert het degradatietempo. Bij de witte halfgeleider LEDs zoals getest en beschreven 
door onder andere Narendran et al. [Nar04], Chiao & Hamada [Chi01] en uit de vorige 
experimenten door Martin Kools is de afname van lichtintensiteit in het begin vrij sterk. 

Narendran et al. [Nar01][Nar04] hebben Smm witte LEDs onderworpen aan langdurige 
levensduurtesten bij verschillende stroomsterkten, waarbij zij op basis van de data van de 
eerste 2000 bedrijfsuren [Nar01] tot de conclusie kwamen dat de lichtopbrengstcurve een 
exponentiele afname vertoont in tijd, die uitgedrukt kan warden door de formule: 
y = e-at. In deze formule staaty voor de relatieve lichtopbrengst, a de 

degradatieconstante en t de tijd (in bijvoorbeeld aantal uren bedrijfstijd). Uit deze 
versnelde levensduurtest blijkt er een exponentieel verband tussen de 
degradatieconstante en de stroomsterkte. De correlatiecoefficient van dit verband (tot een 
verhoging tot 70mA in plaats van de standaard aangehouden 20mA) bedraagt 0,99. Het 
verhogen van de stroomsterkte is daarom volgens de auteurs een eenvoudige en 
betrouwbare methode om versneld de degradatie van LEDs te onderzoeken. Een methode 
die door andere onderzoekers is toegepast bij andere LEDs [YanOS] [LevOS] en volgens de 
auteurs [Nar04] voor nagenoeg elk type LED en LED-systeem zou moeten kunnen werken. 

Helaas geldt dit niet voor de LED tube lights die in dit afstudeeronderzoek warden 
onderzocht. Dit komt door de opbouw van de lamp, die in de volgende paragraaf wordt 
toegelicht. 
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De afuankelijkheid van de Jichtemissie van temperatuur kan toegeschreven worden aan 
diverse mechanismen. Over de temperatuurrange van -40tot+100 graden Celsius is er 
geen enkelvoudig dominant mechanisme waarin de geobserveerde karakteristieken 
verklaard kan worden [Wil78]. Een van de reden dat temperatuur van invloed is op de 
prestaties van LEDs zijn volgens Stringfellow & Craford [Str88] faseovergangen. Deze 
overgangen zijn voor elk materiaal anders. In elke fase zijn de atomen die een 
kristalrooster vormen anders gerangschikt, wat resulteert in andere 
materiaaleigenschappen. Vanuit praktisch oogpunt zijn er volgens Williams & Hall [Wil78] 
twee principes interessant: de variatie van het emissiespectrum en de afuankelijkheid van 
de elektroluminescentie-efficientie van de temperatuur. Gewoonlijk daalt de 
kwantumefficientie, de ratio tussen fotonen en elektronen, bij een stijging van de 

temperatuur. Dat betekent dat de lichtopbrengst afneemt bij gelijkblijvende stroomsterkte. 
Maar het tegengestelde is bij bepaalde material en ook waargenomen. 

De laatste generaties LEDs zijn zogenaamde High Power LEDs en High Brightness LEDs. Er 
is niet een eenduidige definitie voor deze LEDs te vinden en er worden daarnaast diverse 
benamingen gebruikt voor dit soort LEDs. Deze LEDs opereren bij een beduidend hoger 
dan een doorlaatstroomsterkte dan 20mA en een hoger vermogen dan 0,5W. Bij de oudere 
generatie LEDs speelde de warmteontwikkeling nauwelijks een rol. De nieuwe LEDs 
opereren op veel hogere stroomsterkte en genereren daarbij hitte. Een LED-package met 
slechte warmteoverdracht zal de prestaties en betrouwbaarheid van de lamp negatief 
beinvloeden [DeJ99]. 

Kleurverschuiving 

Naast de permanente afname van de lichtopbrengst [NarOl], kan er bij LEDs verschuiving 
van de kleur plaatsvinden. Dit wordt door Cree [Cre07] een voorbeeld van parametrisch 
falen genoemd. Dit fenomeen vindt plaats bij alle fluorescente lam pen, omdat na verloop 
van tijd de fosfor uitgewerkt is. Zoals in de inleiding is aangegeven, wordt fosfor toegepast 
bij witte LEDs. Het gaat hierbij overigens niet om het scheikundige element fosfor P, een 
niet-metaal met atoomnummer 15. Met fosfor wordt de fosforescerende eigenschap van 
het materiaal bedoeld. Uiteenlopende materialen kunnen worden bedoeld met fosfor, die 
elk verschillende eigenschappen bevatten. Ook fosforen degraderen, onder andere 
afhankelijk aan het vermogen van de lamp en de dikte dan de fosforlaag, wat resulteert in 
afname van de lichtopbrengst over tijd [IESOO]. Dit effect is weergegeven in Figuur 8 voor 
verschillende fluorescentielampen. Bij witte pcLEDs zal hetzelfde effect optreden, wat niet 
alleen leidt tot afname van de lichtintensiteit, maar ook tot kleurverschuivingen van wit 
licht naar blauw (Cre07). 

Des te meer fosfor wordt toegepast, des groter het aandeel blauwe lichtstralen of UV 
stralen dat wordt omgezet in gee) licht. Hierdoor wordt de kleur meer warmwit zoals bij 
een gloeilamp, wat als aangenamer wordt ervaren dan blauwwit. Dit gaat dus ten koste van 
de bruikbare levensduur van de LED. Bovendien is de conversie-efficientie in de altijd 
minder dan 100% en daarom zijn warmwitte LEDs minder efficient dan witte LEDs. 
Vanwege het feit dater vaste standaard is voor benamingen als wit en warmwit, en is het 
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eigenlijk netter om te stellen dat witte LEDs met lagere kleurtemperatuur (dat paradoxaal 
als warm wordt ervaren) over het algemeen minder efficient zijn dan witte LEDs met een 
hogere kleurtemperatuur (dat als kil blauw wordt ervaren) . 

Uit het experiment van Narendran et al. [Nar04a] blijkt verder dat LEDs met een fosforlaag 
verder van de LED-chip minder snel degraderen. De vorm en grootte van de encapsulatie 
met de fosforlaag waarin de LED-chip zich bevindt is dus van belang voor de 
degradatiesnelheid. De encapsulatie werkt als een lens en bescherming van de diode, maar 
draagt wel bij aan de degradatie van de LED. 
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Figuur 8: Fluorescente lampen met verschillencle fosfo ren [IESOO) 

Junctietemperatuur en de kortegolflengte-emissie bei:nvloeden de degradatiesnelheid van 
witte LEDs en resulteert in vergeling van de epoxy encapsulatie. In een experiment met 
twee verschillende soorten witte LEDs door Narendran et al. [Nar04a] blijkt de 
kortegolflengte-amplitude (sterkte van de straling) een relatief minder sterkte invloed te 
hebben op de degradatiesnelheid dan de hoogte van de Qunctie)temperatuur. UV stralen 
hebben een kortere golflengte dan blauwe licht. Uit dat onderzoek blijkt dus met andere 
woorden dat het minder van belang is of de witte LEDs zijn gecreeerd door toevoegen van 
fosforen aan blauwe LEDs of aan UV LEDs voor het vergelingsproces dan de hoogte van de 
junctietemperatuur. De auteurs van [Nar04a] zijn we! van mening dater nog meer 
onderzoek nodig is voor harde conclusies kunnen warden getrokken. 

In dit afstudeeronderzoek wordt de betrouwbaarheid van het kleuraspect verder niet 
meegenomen. De belangrijkste reden is dater geen overeenstemming is welke kleurshift 
acceptabel is. Er zal we! warden stilgestaan bij de aspecten die te maken hebben met de 
beoordeling van kleurkwaliteit. 

2.5. Warmte en levensduur 

Het voert voor dit afstudeeronderzoek te ver om hier nog uitgebreider in te gaan op de 
degradatiemechanismen binnen in een LED-package of de LED-chip. De belangrijkste 
conclusie is dat het onwaarschijnlijk is dat verschillende typen LEDs, ook al zijn deze 
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De junctietemperatuur is dus voor de bepalende factor voor zowel de degradatie van de 
lichtopbrengst, als de verschuiving kleur van de LEDs. Deze junctietemperatuur is 
afhankelijk van drie factoren [Saf07]: vermogensdissipatie, thermische weerstand van het 

substraat en assemblage en de omgevingsomstandigheden. De vermogensdissipatie 

bepaalt de hoeveelheid gegenereerde warmte terwijl de thermische weerstand en de 

omgevingscondities bepalen hoe efficient de warmte wordt afgevoerd. Al het licht en 

warmte (infrarode, niet-zichtbare straling) van een LED wordt gegenereerd bij de P-N 
junctie. Omdat deze junctie erg klein is, is de warmteontwikkeling per eenheid oppervlakte 
erg groot. Een lwatt lmm2 LED genereert 100 W /cm2

, wat hoger is dan veel van de 

huidige high-power microprocessoren. 

Harold [Har07] waarschuwt daarom voor de veelgemaakte verkeerde veronderstelling dat 

LEDs niet warm zouden warden. Dat warden ze we! degelijk en die warmte moet 

weggeleid warden. Daarbij was het volgens hem een uitdaging voor Philips Research 

onderzoekers om de elektronica voor AC/DC-conversie te integreren zodat de LED-lam pen 
in bestaande wisselstroomfittingen kunnen werken. De hoge voltage AC moet omgevormd 
warden in !age DC, en we! zo efficient mogelijk, om de daarbij gegenereerde warmte zo 

laag mogelijk te houden. Behalve hitte van de LEDs, hebben we bij lam pen dus ook te 
maken met warmte van de elektronica in een soms zeer compacte ruimte. Er zijn diverse 

LED-lam pen met manieren om de hitte zoveel mogelijk te verdrijven, zoals lam pen met 
koelvinnen en een lamp zoals de Pharox-lamp. Deze lamp van Lemnis Lighting in de vorm 

van een klassieke peer, bestaat uit LEDs op een keramische plaat en is verpakt in een 

aluminium behuizing. Vanuit de fitting gezien bestaat tweederde uit aluminium [Mar07] . 

LED-lam pen die nu op de markt warden gebracht zijn weliswaar retrofit (passend in 

bestaande armaturen), maar zijn niet altijd gelijkwaardig aan de huidige lampen. Om onder 
andere de degradatie van lichtopbrengst en kleurtemperatuur door warmte te beperken 
warden oplossingen bedacht die niet altijd even esthetisch warden bevonden en de 
complexiteit van de lam pen verhoogd. 

Concluderend: LEDs hebben verschillende mechanismen die leiden tot permanente 

degradatie van de lichtopbrengst. De veronderstelling dat lam pen met op fosfor 
gebaseerde witte LEDs een levensduur hebben van minstens 50.000 uur zoals het geval is 

bij monochromatische LEDs, lijkt te vooralsnog te optimistisch voor de huidige generatie 
commercieel beschikbare LEDs. Wat de levensduur is, hangt sterk af van de gehanteerde 
definitie van levensduur. 

2.6. LED tube lights 

De LED-lam pen die in dit afstudeeronderzoek warden gebruikt voor het ontwikkelen van 

een degradatiemodel zijn lam pen die gedeeltelijk retrofit zijn. Qua vormfactor zijn ze gelijk 
aan conventionele 59cm lange TL-lam pen met een diameter van 25mm, een zogenaamde 
TS TL buis. De LED Tube Lights kunnen direct op het lichtnet warden geschakeld. Om de 
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LED tube lights in bestaande armaturen voor fluorescentiebuizen te laten werken, moet de 
voorschakelapparatuur (starter en ballast) worden verwijderd. 

Figuur 9: Gedemonteerde LED tube light en verpakkingsmaterialen. 

De LED tube lights is als volgt opgebouwd (Zie Figuur 9): De basis is een metalen, 
D-vormige buis waarop alle overige componenten zijn gemonteerd en functioneert tevens 

als heatsink. De holle buis herbergt de drivers van de LED-lamp. De wisselstroom van het 
lichtnet wordt omgezet in een voor de LEDs geschikte gelijkspanning en stroomsterkte. 
Deze driverprintplaat is ingepakt in een zwart soepel kunststof omhulsel. Op een tweede 
printplaat zijn twee rijen van 82 SMT (Surface Mount Technology) LEDs gesoldeerd. (Zie 
Bijlage V: Datasheet Honglitronic LED-component) Deze printplaat met 164 in serie 
geschakelde LEDs, ligt geschoven in een gleuf aan de vlakke buitenzijde van de D-vormige 
buis. Een kunststof lenskap beschermt de LED-componenten en zorgt voor verstrooiing 

van het licht van de LEDs. De zijkant wordt afgesloten door middel van fittingen met 
hetzelfde uiterlijk als die van klassieke TL-buizen. Deze fitting is met behulp van lijm 

vastgemaakt en is met enige kracht los te draaien, zodat het geheel demonteerbaar is, wat 
afvalverwerking hergebruik van bepaalde componenten vereenvoudigt. 

De nominale spanningval van de LEDs is 3,2V en de nominale stroomsterkte is 20mA 
( omgevingstemperatuur van 25°C). In het ideale geval er geen energie verloren gaat bij de 

AC/DC-conversie, is verbruikt de lamp PLEos=aantal LEDs·VlLEo'hLED =164·3,2·0,020= 
10,SW. Op de verpakking van de lamp staat vermeldt dat de lamp lOW verbruikt. Er wordt 
geen vermelding gemaakt over lampeigenschappen zoals de lumenoutput, stralingshoek, 

kleurtemperatuur, energieklasse en levensduur. 

De functie van de driver is de spanning en stroomsterkte te reguleren. Met behulp van 
twee bruggelijkrichters wordt de wisselspanning omzet naar een gelijkspanning. Een 
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bruggelijkrichter bestaat uit vier diodes. De stroom is nu gelijkgericht, maar wel pulserend 
(100Hz). Door middel van elektrolytische condensatoren (elco's) wordt de pulserende 
gelijkstroom afgevlakt. Omdat de LEDs in serie staan, is de minimale spanningsval over de 
LEDs in totaal 164·3,2=524V. De netspanning (gemiddeld 230V, piek .J2·230=325V), moet 
door middel van een transformator omhoog geschakeld worden. De efficientie van huidige 
LED-drivers is ongeveer 85% volgens Gordon [Gor06]. Volgens Hong et al. [Hon05] geven 
fabrikanten inderdaad aan dat deze efficientie 75% tot 85% is, wat lager is dan de 
efficientie van elektronische ballast van fluorescentielampen (80-90%). Aangenomen dat 
de efficientie van de drivers van de LED tube lights van dit onderzoek 85% is, is op basis 
van de specificaties van de LEDs de verwachting dat de lam pen een werkvermogen hebben 

van PLEDs/TJctrivers = (164·3,2·0,020)/0,85 = 12,3W, in plaats van door de fabrikant opgegeven 
10W. 

De elco's zijn vermoedelijk de meest kritieke onderdelen van de drivers. Ook de uitval van 
enkele eerder geteste lam pen is waarschijnlijk veroorzaakt door dat falen van de elco's. De 
ievensduur van elco's wordt sterk belnvloed door de temperatuur. Als vuistregel wordt 
gehanteerd dat de levensduur van elco's halveert bij een (interne) temperatuurstijging van 
10K en daarom is afvoer van de warmte belangrijk voor de ievensduur van de lamp. Omdat 
de drivers van de LED tube light niet in een compacte behuizing is geplaatst, zoais het gevai 
was met de LED-spots is de verwachting dat warmte niet zo snel tot catastrofaai falen van 
de lam pen leidt Het is niet uitgesioten dat de levensduur van de eico's of andere 
componenten korter is dan het nuttige ievensduur van de LEDs. Degraderende 
eigenschappen van de eiektronische componenten kunnen ieiden tot versneide degradatie 
van de LED-componenten en falen van het hele systeem (de lamp). 

2. 7. Onderzoeksmethodologie 

Meetexperiment 

Voor een afstudeerproject van de opleiding Technische Bedrijfskunde zijn twee 
basisontwerpen gebruikelijk. Een empirische cycius wordt gebruikt al een project ais doe! 
heeft een theorie te ontwikkelen of verbeteren of als het een bepaalde empirisch fenomeen 
moet verkiaren. Een reguiatieve cycius wordt gebruikt ais een project ais doe! heeft een 
specifieke probleemsituatie op te lossen. 

Dit afstudeeronderzoek is gericht op het beschrijven van een fenomeen, namelijk het 
degraderen van een bepaaid type LED-lamp. Daarom wordt de empirische cycius als basis 
gebruikt. In het kort werkt deze als volg: Met behuip van empirische data worden 
hypotheses gemaakt (inductie). Deze hypothesen worden gedefinieerd in meetbare 
variabelen ( deductie) en daarmee wordt een theorie met voorspellingswaarden 
ontwikkeld. Deze theorie wordt gestaafd met nieuwe empirische data en de resultaten 
word en gelnterpreteerd vanuit het perspectief vanuit de nieuwe theorie ( evaluatie ). Dit 
kan weer ideeen opleveren voor andere onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe 
hypothesen. De onderzoeker maakt geen dee! van de situatie en heeft geen invloed op het 
fenomeen, in tegensteiling tot een verbeterproject, waarbij er gelntervenieerd wordt om 
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een situatie te verbeteren. De aanpak van het experiment wordt beschreven in de volgende 
paragraaf. 

Het onderzoeken van het degradatiegedrag van LED-lam pen dat leidt tot harde fouten is 
een vrij zuiver empirische cyclus. Eerder is vastgesteld dat harde fouten slechts voor een 
dee! de afkeur van consumenten verklaard. Het niet aan de verwachtingen van de 
consument voldoen bepaalt voor een belangrijk dee! de vorm van rollercoaster curve. 
Daarom is in dit afstudeerproject een onderzoek gedaan naar actoren, die op diverse wijze 
invloed hebben op de kwaliteit en betrouwbaarheid van LED-verlichting. De aanpak van dit 
dee! van het onderzoek is volgens Technology Assessment methoden. 

Technology Assessment 

Er zijn drie praktijken om (toekomstige) technologische ontwikkelingen in kaart te 
brengen: technology forecasting, technology foresight (roadmapping) en Technology 
Assessment (TA) [Est07]. Technology forecasting houdt zich bezig met het identificeren 
van nieuwe en toekomstige technologieen. Technology foresight richt zich voornamelijk op 
het identificeren van brede toekomstige technologische en maatschappelijke trends en met 
name de economische kansen die deze met zich mee brengen. 

Technology Asessment is niet een bepaalde methode, maar is een verzamelnaam voor 
verschillende technologieverkennings-activiteiten en impact assessments. Binnen het 
bedrijfsleven warden toekomstverkenningen vaak aangeduid met de term technology 
roadmapping. Technology roadmapping richt zich op een specifiek bedrijf, afdeling of 
product. De definities van de methoden warden in de praktijk niet strak gehanteerd. De 
gebruikte methoden en technieken vertonen een sterke gelijkenis. Voor dit onderzoek is de 
belangrijkste Jes dat er gekeken wordt naar de perspectieven van alle actoren die bij met 
de LED-verlichting te maken hebben. Volgens Smit & Van Oost [Smi99] zijn er vier typen 
actoren die bij technologie betrokken zijn of zouden moeten zijn: 
1) Technologieontwikkelaars en -producenten: a.a. universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, bedrijven en toeleveranciers. 
2) Technologiegebruikers: van individuele consumenten tot organisaties en sectoren. 
3) Technologieregulatoren: nationale en internationale overheden, 

standaardiseringcommissies, beroepsorganisaties van ingenieurs, 
consumentenbonden, brancheverengingen en dergelijke. 

4) Overige betrokkenen: "Groepen die we! de gevolgen ondervinden van een technologie 
maar niet directe gebruikers zijn, of groepen die een bepaald belang 
vertegenwoordigen. [Smi99]" 

Ulrich & Eppinger [UlrOO] noemen drie basisinteracties die moeten worden meegenomen 
bij een kwalitatieve analyse voor een succesvol project. In dit afstudeeronderzoek is de 
marktintroductie van LED tube lights te zien als een project. De drie hoofdinteracties die 
moeten warden beschouwd zijn: de interacties tussen (1) het project en het bedrijf 
(LedNed), (2) de interacties tussen het project en de markt en (3) de interacties tussen het 
project en de macro-omgeving. Voor dit afstudeerproject warden de overwegingen intern 
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binnen LedNed niet meegenomen. Van de tweede soort hoofdinteracties is het interessant 
om uit te zoeken of welke alternatieve, concurrente producten er zijn of komen. Het 
bestaan van alternatieven heeft invloed op de verwachtingspatronen van de klant. Kotler & 

Armstrong [Kot01] noemen de grate krachten in de macro-omgeving van een bedrijf (en 
haar projecten) : demografische krachten, economische krachten, natuurlijke krachten, 
technologische krachten, politieke krachten en culturele krachten. 

De actoren en interacties die moeten worden beschouwd volgens Smit & Van Oost [Smi99], 
Ulrich & Eppinger [Ulr01] en Kotler & Armstrong [Kot01] komen sterk overeen. Voor dit 
afstudeeronderzoek worden de in de literatuur genoemde actoren en interacties als 
leidraad genomen, maar niet elk afzonderlijk in detail worden behandeld. Omwille van de 
focus van het afstudeerproject en de leesbaarheid van het verslag zullen enkel de 
belangrijkste aspecten worden besproken die relevant zijn voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van LED-lampen, nu en in de nabije toekomst. 

Inzake de beoordeling van de producten zijn technologiegebruikers de belangrijkste groep. 
LEDs-Iampen voor algemene verlichting zijn nu nog nauwelijks te vinden in de winkels. De 
meeste LED-lam pen die nu in verlichtingszaken te vinden zijn, zijn met name bedoelt voor 
accentverlichting, sfeerverlichting en decoratie. Er blijkt tijdens een rondgang op het 
internet we! ondernemingen te zijn die LED-lam pen aanbieden voor algemene verlichting. 
En er zijn innovators en early adopters, pioniers die LED-lam pen aanschaffen ter 
vervanging van conventionele lam pen. Omdat LED tube lights pas recent beschikbaar zijn, 
zijn er nauwelijks veldgegevens beschikbaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van 
gebruikerservaringen van deze eerste gebruikers in de productlevenscyclus van een LED
lampen voor algemene verlichting. 

2.8. Onderzoeksaanpak experiment 

Met behulp van een experiment wordt de levensduur van de lam pen bepaald. De 
hypothesen van het experiment en de parameterkeuze worden in deze paragraaf 
verduidelijkt. 

De uiteindelijke keuze in dit afstudeeronderzoek is een bovengrenstemperatuur van 55°C, 
omdat het ASSIST stappen van 10°C hanteert. De keuze hiervoor is dat het binnen redelijke 
reele grenzen blijft van de temperatuur die klanten van LedNed hanteren en voor de 
hypothese is dat bruikbare levensduur van de lamp bij een temperatuur van 55°C bijna tien 
keer (0,53 = 0,125) keer zo kort zal zijn dan bij kamertempera'tuur. Er van uitgaand dat de 
bruikbare levensduur van de lam pen bij kamertemperatuur ongeveer 20.000 uur is, is de 
bovengrens van tijdsduur van het testen van de lam pen 2.500 uur bij een 
omgevingstemperatuur van 55°C. Mocht het degraderen van lam pen bij 55°C inderdaad 
0,125 zo snel verlopen als bij kamertemperatuur, is 0,125 · 6000 = 750 uur genoeg om de 
levensduur van de lam pen te bepalen. De hypothesen van het experiment luiden: 

De gemiddelde Jevensduur van de LED tube h'ghts (in bedrijfsuren) bij kamertemperatuur, 
25 °( 1's 20.000 uur. 
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De gemMdelde levensduur van de LED tube Jjghts {In bedrijfsuren) kan versneld bepaald 

warden door deze bij een omgevingstemperatuur van 55 °C te laten opereren. Het 
degradatiepatroon ziet er hetzelfde uit als bij kamertemperatuur, maar dan ongeveer 8 

keer versneld 

De alternatieve hypothesen luiden: 

De gemiddelde levensduur van de LED tube lights is bij kamertemperatuur is kleiner dan 
20.000uur. 

Het degradatiepatroon van LED tube lights op 25°C is anders dan bij 55 °C en daarom kan 

de levensduur van LED tube lights bij kamertemperatuur kan niet warden voorspeld door 
versnelde degradatietest op 55°C 

De lam pen zullen ondergaan een degradatietest bij constante stressniveaus. De keuze hier 
voor deze klassieke vorm van ADT is als volgt: Het degradatiepatroon van LED-lam pen 
onbekend is. Door de onbekende lengte van stabilisatieperiode, is het lastig op te maken of 
een bepaalde verandering van de degradatiepatroon veroorzaakt wordt door de wijziging 
van het stressniveau, of doordat de LEDs nog niet gestabiliseerd zijn. Omdat het onbekend 
is wat de degradatiefunctie is van de lampen, kan er van te voren niet warden bepaald 
welke minimale steekproefgrootte nodig is voor een zekere mate van betrouwbaarheid. 
Volgens prof. Brombacher [persoonlijke communicatie] is een steekproefgrootte van 16 
een goede start. Een beperking van praktische aard is dat de experimentfaciliteiten niet 
meer lam pen toelaat. De binnenruimten van de temperatuurkasten die beschikbaar zijn 
voor het experiment zijn namelijk beperkt. 

In de eerste opzet is gekozen om 16 lampen laten opereren in een temperatuurkast 
ingesteld op 25°C en in een tweede temperatuurkast 16 lampen bij 55°C. 

Van LedNed kwam gedurende de ontwikkeling van het experiment met de vraag hoe de 
lam pen het gedragen bij extreme kou, omdat daar ook vraag naar is. In een literatuurstudie 
blijkt er geen onderzoek is gedaan de levensduur van witte LEDs bij !age temperaturen 
( <0°C). Het vermoeden is verlagen van de bedrijfstemperatuur de levensduur verlengd 
wordt, de omgekeerde situatie van verhoging van de temperatuur. Daarom is gekozen om 
de onderzoeksopzet te wijzigen: 

In plaats van 16 lampen bij 55°C te testen, warden 8 lampen bij 55°C getest en daarna 8 
lam pen bij bijvoorbeeld -25°C. Vanwege de mogelijk zeer levensduur bij -25°C, maakt dit 
geen dee! uit van dit onderzoek, maar zal het word en uitgevoerd in het geval de proef met 
de lampen bij 55°C snel verloopt en er ruimte is voor een tweede experiment van bij -25°C. 
En mede vanwege de beperkte binnenruimte van de tweede temperatuurkast zullen er 8 in 
plaats van 16 lampen bij 55°C warden getest voor dit afstudeeronderzoek. 

ASSIST stelt voor te normaliseren bij 1000 uur. De veronderstelling hierachter is dat na 
1000 uur in vrijwel alle gevallen de LED-componenten en LED-systemen gestabiliseerd 
zijn. Uit eerdere experimenten blijken er lam pen te bestaan die binnen 1000 uur al 
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dusdanig zijn gedegradeerd, dat het lumenbehoud van t=O tot t=lOOO uur minder dan 

70% is en kan er afgevraagd warden hoe reeel het is om in zulke gevallen te normaliseren 
op t=lOOO uur. Je moet in dat geval aan de klant kunnen verkopen dat de lichtopbrengst 
sterk afneemt in de eerste weken of maanden, om daarna (misschien) voor een hele 
langere periode zeer geleidelijk af te blijven nemen. Het wordt voor een klant heel lastig 
een lamp met de juiste lichtopbrengst te kiezen, wanneer de gespecificeerde lichtopbrengst 
pas na t=lOOO uur wordt bereikt. Dit is geen realistisch scenario, vandaar dat Phlips 
Lumileds [Phi07] er waarschijnlijk voor kiest de licht output te normaliseren op t=24 uur. 
Phlips Lumileds maakt nog een andere aanpassing in de aanbevelingen van ASSIST: naast 
het definieren van de levensduur aan de hand van het lumenbehoud, de L?o en Lso waarde, 
wordt ook de zogenaamde B life geven. De B life is een veel gehanteerde Weibull 
parameter, wat de tijdsuur aangeeft waarbij een gegeven percentage producten faalt 
[0Co02]. Philips Lumileds wil informatie over de levensduur van LED-componenten 
presenteren aan de hand van BlO, BSO en Lso, L?o. BSO is de is het punt waarbij de failure 
rate 50% is, dit wordt soms de rated life of gemiddelde levensduur genoemd [Phi07]. 

Om in dezelfde terminologie van [Phi07] te blijven, wordt in dit afstudeeronderzoek 
gezocht naar de BSO/L70, de gemiddelde tijd tot 70% lumenbehoud. De lichtopbrengst 
wordt genormaliseerd op t=24 uur. De stabilisatieperiode kan !anger zijn dan 24 uur. Het 
extrapoleren van data gebeurt daarom niet aan de hand van alle data vanaf t=24 uur (of 
wat ASSIST aanbeveelt, t=1000 uur), maar bepaalt aan de hand statistische analyses. Er 
wordt verondersteld de stabilisatieperiode duidelijk te onderscheiden is van de stabiele 
periode, bijvoorbeeld door stabilisatie van variantie van onderlinge verlichtingssterkte van 
de lam pen. Mocht dat niet het geval zijn, wordt alle data gebruikt vanaf t=24 uur. Een 
andere veronderstelling is dat de stabilisatie plaatsvindt voordat L?o is bereikt. 

De gestabiliseerde degradatiedata wordt geanalyseerd met behulp van regressieanalyse 
[NIS07]. Dit is een statistische techniek is gebaseerd op de kleinste kwadratenmethode, 
waarmee systematische verbanden kunnen warden gevonden. Er wordt een functie gefit 
aan de dataset, waarbij de gekwadrateerde afwijkingen ten opzichte van die functie 
geminimaliseerd wordt. Omdat nog niet duidelijk is of de lam pen bij verschillende 
omgevingstemperaturen hetzelfde degradatiepatroon kennen, wordt de regressieanalyse 
voor twee stressoren (temperatuur) afzonderlijk toepast. 

Per stressorniveau is er een verklarende variabele (tijd) en wordt daarom een 
enkelvoudige regressie toegepast. De verwachting is dat de gestabiliseerde degradatie met 
enkelvoudige lineaire regressie kan warden geanalyseerd. Het is mogelijk Niet-Lineaire 
Kleinste Kwadraten Regressie (Nonlinear Least Squares Regression, NLSSR) toe te passen, 
waarmee een bredere klasse van functies kan warden beschreven. Een voordeel van NLSSR 
ten opzichte van lineaire regressie is dat processen met een asymptotisch verloop beter te 
beschrijven zijn. Omdat eerdere experimenten [NarOS] blijkt de light output van LEDs goed 
te omschrijven is in de vorm van exponentiele afname, zal in dit afstudeeronderzoek in 
eerste instantie warden aangenomen dat de het degradatiegedrag van de lam pen te 
modeleren met behulp van een gegeneraliseerd lineair model (Generalized Linear Model, 
GLZ; niet te verwarren met General Linear Model, GLM). 
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Een nadeel van regressieanalyse is de gevoeligheid voor de aanwezigheid van outliers. 

Deze zullen moeten warden verwijderd voor de regressieanalyse, maar dat wil niet zeggen 
dat ze er niet toe doen voor de bepaling van de betrouwbaarheid van de lam pen. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat de lam pen niet uit dezelfde productie komen of componenten 
bevatten uit verschillende batches. Wanneer deze significant verschillen van de 

hoofdpopulatie, kan er een subpopulatie zijn die klasse 2 fouten veroorzaakt. 

Door natuurlijke variatie zullen de lam pen niet catastrofaal falen of precies dezelfde 

lumenbehoud vertonen op ieder willekeurig moment. Het doe! van het onderzoek is 

daarom niet alleen de MTTF te bepalen, maar tevens de kansverdeling van deze MTTF. 
Vermoedelijk zal de verdeling van de MTTF van de hoofdpopulatie normaal verdeeld zijn. 

Naar verwachting hebben beide stressoren dezelfde functie van de relatieve 
lichtopbrengstafname experiment, maar met verschillende parameters. Er zal gekeken 
warden of en hoe deze verschillende stressniveaus met elkaar correleren. In eerste 
instantie zal warden getoetst of de vuistregel dat voor elke 10K temperatuurstijging een 
halvering van de levensduur geldt voor de LED tube lights. 

Samenvatting experiment 

In Figuur 10 de verwachting van het verloop van het experiment weergegeven. 
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Figuur 10: Schematische weerga.ve van vermoedelijke resultaten van het experiment van dit 
afstudeeronderzoek. 

Op t=O uur warden de lam pen aangezet. De gemeten verlichtingssterkte wordt voor iedere 
lamp apart op het normalisatietijdstip t=24 uur op 100% gesteld. De stabilisatieperiode is 

vermoedelijk !anger dan 24 uur, tstabilisatie is met andere woorden onbekend. De stabilisatie 
treedt naar verwachting we! in voordat de relatieve verlichtingssterkte 30% is afgenomen 
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(L7o) ten opzichte van t=24 uur. De periode van tstabil isatie tot tL70 wordt gebruikt voor het 
bepalen van de functie die het best de degradatie over de periode beschrijft. Naar 

verwachting kan dit bepaald worden door middel van een Generalized Linear Model. In de 

degradatiesnelheid laag is en tL7o niet wordt bereikt voor het einde van het 
afstudeeronderzoek, word en extrapolatie gebruikt om tL70 te bepalen. Het tijdstip tL7o is de 
MTTF van de lam pen, waarbij verwacht wordt dat deze normaal verdeeld is. In het geval er 

subpopulaties voorkomen, worden de MTTF voor deze subpopulaties apart bepaald. • 

In de volgende twee hoofdstukken wordt het meetexperiment beschreven. Allereerst 

wordt de praktische opzet beschreven. De resultaten zullen worden besproken in het 

daaropvolgende hoofdstuk. De Technology Assessment volgt in hoofdstuk 5. 
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3. Opzet van het meetexperiment 

"/have not failed. I've just found 10000 ways that won 't work." 
- Thomas A. Edison 

In dit hoofdstuk wordt de praktische opzet van het meetexperiment beschreven. Eerst 
worden een aantal relevante termen voor dit afstudeeronderzoek toegelicht. Vervolgens 
wordt de opzet van het meetexperiment behandeld. 

3.1. Lichtgrootheden 

Licht is het dee! van spectrum van elektromagnetisch (EM) straling dat een 
helderheidsindruk in ons oog. Dat gebied ligt ongeveer tussen 380 en 780nm (in vacuum) 
en is verder onder te verdelen in golflengtegebieden die elk een andere kleurindruk geven. 
Het gebied rond 650nm is bijvoorbeeld rood en het gebied rond 450nm is blauw [Rut96]5. 
Het oog is niet even gevoelig voor elke golflengte (kleur). De grootste gevoeligheid van het 
menselijk oog ligt bij circa SSOnm (geelgroen) bij daglicht en bij SOOnm (blauwgroen) bij 
nacht [Coa97]. 

De gevoeligheidswaarden voor verschillende golflengten zijn vastgelegd in de relatieve 
spectrale ooggevaeligheidscurve (VA-curve) [Rut96]. De optische grootheden die worden 
gebruikt in de verlichtingskunde kunnen beschouwd worden als voor het menselijk oog 
gecarrigeerde energetische grootheden. In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de 
lichtgrootheden die in dit verslag warden gebruikt. Een uitgebreide toelichting van deze 
begrippen volgt hieronder. De index v geeft aan dat het visuele grootheden betreft en niet 
om energetische grootheden, die aangegeven warden met de index e. 

s Athankelijk van de geraadpleegde bran, kan de genoemde begrenzing van het zichtbare spectrum afwijken 
van het hiergenoemde, evenals de bij bepaalde kleuren genoemde golflengten. 
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Tabel 1: Overzicht li ch tgrootheden, met Engelse vertalingen en internationale eenheden. 

lichtstroom cf:>v 

lichtsterkte Iv 

Jichtrendement R 

verlichtingssterkte 

(illuminantie) Ev 

luminantie 
(lichtintensiteit) Lv 

luminous flux 

luminous intensity 

luminous efficacy 

illuminance 

luminance 

lumen, Im 

candela, cd 

lumen per watt, lm/W 

lux, Ix(= lm/m2) 

cd/m2 (= lm/(sr·m2)) 

Lichtstroom c/Jv (eenheid: lumen, Im) is de totale hoeveelheid licht, die een Jichtbron in alle 
richtingen afstraalt. In de praktijk wordt soms de term lumen output gehanteerd. 

Lichtsterkte Iv (eenheid: cande/a, cd = lm/sr) is de lichtstroom per ruimtehoek w. Deze 
grootheid is soms terug te vinden op de verpakking van een lamp, maar heeft voor lam pen 
die niet in alle richtingen gelijkmatig licht uitstralen weinig betekenis. De lichtsterkte is 
dan namelijk sterk afhankelijk van de hoek waarin het licht bekeken wordt en zonder 
andere informatie geen vergelijkingsmateriaal. 

Een ruimtehoek UJ (eenheid: sterradiaal, sr) is een dee! van de ruimte, begrensd door 
bijvoorbeeld een kegelvlak, waarin licht vanuit een punt uitstroomt, of van waaruit licht (in 
een punt) ontvangen wordt [Rut96]. (Zie Figuur 11) 

Figuur ll: Rnimtehoek 
[Li.centie: GFDI.; Copyright @ Christophe Dang Ngoc Chan) 

6 Systeme International 
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Luminantie (lichtintensiteit) Lv (eenheid: candela per vierkante meter, cd/m2) is de in een 
zekere richting uitgestraalde lichtstroom per oppervlakte A en per ruimtehoek UJ. 

Lichtrendement (specifieke lichtrendement) R (eenheid: lumen/watt, lm/W) is van een 
kunstlichtbron de uitgestraalde lichtstroom per opgenomen elektrisch vermogen P 
( eenheid: watt, W). Deze grootheid kan worden gebruikt voor het vergelijken van de 
efficientie van verschillende soorten lichtbronnen. In de meeste gevallen is dit echter 
exclusief het vermogen van het "hulp apparatuur" [Rut96]. 

Ver/ichtingssterkte (illuminantie) Ev (eenheid: lux, Ix) is de lichtstroom die valt op een 
oppervlakte-eenheid A (eenheid: vierkante meter, m2). Voor binnenverlichting van woon
en werkruimten zijn er afspraken gemaakt in verband met onder andere ergonomie, 
welzijn, comfort, gezondheid en veiligheid. Een voorbeeld hiervan is NEN-EN 12464-
1:2003 "Licht en verlichting- Werkplekverlichting normen" [NEN03], waarin 
verlichtingstabellen voor verschillende werkruimten is opgenomen. Deze normen zijn 
opgesteld in hoeveelheden lux, net als de verouderde NEN normen die bestonden uit 
zogenaamde standaardverlichtingssterkten Es. De normen worden gegeven in de vorm van 
een range waarbij de minimale verlichtingssterkte voor de meeste situaties de helft tot 
ongeveer tweederde van de maximale verlichtingssterkte is. Dit komt aardig overeen met 
de definitie van de levensduur van een lamp in termen van lumenbehoud van Lso en L7o-

Lichtopbrengst is geen officiele verlichtingsterm, maar wordt in de praktijk vaak gebruikt 
als containerbegrip voor diverse lichtgrootheden. Niet zelden worden termen verkeerd 
gehanteetd, bijvoorbeeld luminous intensity dat wordt vertaald als lichtintensiteit in plaats 
van lichtsterkte. 

Voor alle grootheden geldt dater het vergelijken tussen verschillende lamptypen niet altijd 
direct opgaat. De vorm van armatuur bepaalt voor belangrijk dee! bepalend welk dee! van 
het licht van een lamp benut kan worden. Een klassieke TL-buis straalt omnidirectionaal 
rondom de gehele buis licht uit en de LED tube light van dit onderzoek unidirectionaal. 
Armaturen voor klassieke TL-lam pen zijn ontworpen om al het licht optimaal te benutten, 
door het dee! van het licht te reflecteren in de gewenste richting. Hierbij gaat altijd een dee! 
verloren, bijvoorbeeld omdat een dee! van het licht terug op de lamp reflecteert of 
geabsorbeerd wordt door de reflectielaag. Daarom moet er bij een verlichtingsproject niet 
alleen gekeken worden naar de lumenoutput van de lamp, maar naar de lumenoutput via 
de armatuur. 

3.2. Aannames voor meetopstelling 

Voor het experiment zijn er bepaalde aannames gemaakt, die niet expliciet in de vorige 
hoofdstukken zijn behandeld. 
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Fii:,11rnr 12: Een po lai r lichtsterktediagram van een gloeilamp [Uit: Rut96}. 
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Met behulp van een lichtsterktediagram kan de grootte van de lichtsterkte in een richting 
ten opzichte van de hoofdrichting waarin het licht wordt uitgestraald worden uitgezet 
[Rut96]. (Zie Figuur 12 voor een voorbeeld van een dergelijk diagram) Voor de bepaling 
van het degradatiegedrag is het niet nodig de lichtsterkte van de lamp in iedere rich ting te 
bepalen. De relatieve lichtsterkte blijft ongewijzigd bij verandering van de totale 
lichtoutput, en daarom kan er worden volstaan met het meten van een vaste punt van een 
lamp. De redenatie hiervoor is als volgt: Het licht dat vanuit de LEDs komt, wordt door de 
kunststof lens van lamp in diverse richtingen verstrooid. Hierbij wordt een dee! van het 
licht wordt geabsorbeerd door de lens. De geometrie en het materiaal van de lens bepaalt 
hoe het invallende licht verdeeld wordt. De hoeveelheid licht dat doorgelaten wordt, wordt 
bepaald door de transmissiefactori: [Rut96]. In formulevorm: 

<Pdoorgelaten = T '<Popvallend 

Omdat de geometrie van de lens niet verandert tijdens het experiment, is de lichtdoorlating 
lineair met de lichtstroom van de LEDs. Dit geldt voor alle richtingen en daarom wordt 
aangenomen dat het in principe voldoende is een vast punt ten opzichte van de lamp te 
monitoren. Een extra aanname is hierbij dat een eventuele verandering door bijvoorbeeld 
vergeling of een andere veroudering van de lens, de transmissiefactor van de gehele lens 
gelijktijdig en gelijkmatig verandert. De relatieve lichtsterkte uitgestraald in alle 
verschillende richtingen blijft daarom hetzelfde gedurende de experimenten. 

Er is gekozen voor om een vast punt te meten dat kan worden beschouwd als het hart van 
de bundel van de lamp. Deze bundel wordt in Figuur 13c aangegeven als referentierichting 
(0,0). Bij het eerdere experiment met spotlampen High Power LED is gebleken dat kleine 
afwijkingen van het hart van de bundel relatieve grate onnauwkeurigheid oplevert. Hoewel 
het in dat experiment draaide om een puntbron met een nauwe lichtbundel, is er lering 
getrokken uit dat experiment. Voor dit experiment is een proefopstelling ontworpen 
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waarbij systematische fouten zoveel mogelijk vermeden worden, en de toevallige fouten 
wordt geminimaliseerd door fixatie van het meetpunt. Bij het experiment met de spots, 
waren de Jam pen gefixeerd en de manuele luxmeter niet. In het experiment met de LED 
tube lights, is de situatie precies tegenovergesteld in de zin dat het meetpunt gefixeerd is, 
maar de Jam pen niet. Er moet dus worden voorkomen dat het probleem van 
meetonnauwkeurigheid wordt verplaatst in plaats van opgeheven. Met name een draaiing 
om de lengteas van de lamp (V+ in Figuur 13a) leek een potentiele veroorzaker van 
systematische onnauwkeurigheid van de meetwaarden. Deze draaiing kan ontstaan door 
afwijking van de lampvoet of door een afwijking in de montage van de printplaat met de 
lichtdiodes ten opzichte van de fittingen. Een manier om te verifieren of een lamp 
voldoende gefixeerd is, is door controle van de metingen op andere pun ten. 

Photocell 

-----G- -

(a) (1) H+ 

(C) 

(b) 

Figuur 13 (a -c): V-H coordinatiesysteem (Uit: IESOOJ. 

Aanvankelijk was de bedoeling deze controle te laten plaatsvinden met behulp van een 
aantal fotoweerstanden, geplaatst op de bodem van de meetopstelling, zoals in Figuur 14. 
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Figuur 14: Een mogelijke opstelling om een licht'iterktediagram af te leiden [Uit: IESOO]. 

Tijdens proefmetingen bleken de onnauwkeurigheden door de draaiing van de lamp om 
haar as dusdanig klein te zijn, dat deze niet te onderscheiden zijn van toevallige fouten 
(spreidingsgebied rondom de werkelijke waarde). Beide metingen leveren maximaal 
ongeveer 3% afwijking van een bepaald gemiddelde. Daarom is in het definitieve 
experiment uitsluitend gewerkt met een manuele luxmeter om de verlichtingssterkte te 
volgen. 

Verduisteringsdoos 

Het meetapparaat is een verduisteringsdoos in de vorm van een soort tent. (Figuur 15) Aan 
de bovenzijde is er een gleufvormige opening waar precies een LED tube light past. Het 
licht van de lamp wordt gemeten met behulp van een luxmeter op een vast punt loodrecht 
onder het middelpunt van de lamp. De binnenzijde van de verduisteringsdoos is mat zwart, 
zodat zoveel mogelijk indirecte reflectie van het licht wordt geabsorbeerd door de wanden 
en enkel het directe licht van de lamp wordt gemeten. 

.... -······ 
... ··············'·· .. 

Figuur 15: Schematische weergave van de meetopstelling. 
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In de werkelijke opstelling is de zijkant rechthoekig, zodat de planken met lamp en daarop 
kunnen steunen (zie Figuur 17). In Figuur 16 is te zien dat door middel van een webcam de 
display van de luxmeter wordt uitgelezen. De reden voor deze constructie is enkel 
praktisch van aard, omdat deze handmeter voorhanden was door gebruik bij eerdere tests. 
De oplossing met de we beam is equivalent aan het gebruik van luxmeter met een losse 

sensor. 

Figuur 16: Binnenzijde verduisteringsdoos met webam en luxmeter. 
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Figuur 17: Zijkant verduisteringdoos met notebook waarmee de waarden van de luxmeter uitgelezen 
wordt. 

In het oorspronkelijke ontwerp van de verduisteringskast was de afstand lamp to luxmeter 
1,00m. Dit is een algemeen veelgehanteerde afstand, en is handig voor berekeningen en 
vergelijkingen. Producenten blijken in de praktijk kortere afstanden tot een lamp te meten, 
zodat de lichtopbrengst groter lijkt. Om praktische redenen, namelijk vanwege de grootte 
van de opstelling en de hanteerbaarheid daarvan, is echter een verduisteringskast 
gebouwd waarbij de afstand van lamp tot het meetpunt 50cm is. Voor het doe! modelleren 
van het degradatiegedrag, waar we kijken naar de relatieve lichtopbrengstdalingen, is er 
geen bezwaar om deze afstand te kiezen. 

Voor het terugrekenen naar de verlichtingssterkte op 1,00m, of ieder ander gewenste 
afstand kan de inverse-kwadraten wet worden toegepast. De verlichtingssterkte neemt af 

1 
met het kwadraat van de afstand: Ev = 2 . Dat betekent: als de afstand van de lamp tot de 

r 

een voorwerp verdubbeld, de hoeveelheid licht op dat voorwerp 2 = 4 keer zo klein wordt. 

Dit geldt echter alleen voor een puntlichtbron en uitsluitend bij loodrechte inval. Voor de 
LED tube, wat geen puntlichtbron is, levert de formule systematisch een te grote waarde 
op. De systematische fout ten opzichte van de werkelijke waarde voor het gebruik van de 
inverse-kwadraten wet is in deze opstelling in de orde van 25% [ opgemaakt uit tabel uit 
Rut96]. 
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Boards met lampen 

Bij aanvang van het experiment waren er twee temperatuurkasten. De binnenruimte van 
deze kasten leverde beperkingen op voor het aantal te testen lam pen. Zoals in paragraaf 

2.8 is vermeld, was aanvankelijk de bedoeling om 16 lam pen te laten opereren op een vaste 

omgevingstemperatuur van 25°C en 16 lampen andere lam pen bij vaste 
omgevingstemperatuur van. 55°C. In afwachting van de komst van de 32 lam pen vanuit 
China, zijn voorbereidingen getroffen om 32 Iampen te testen. Omdat LedNed later aangaf 
gelnteresseerd in de betrouwbaarheid bij lagere temperaturen, is besloten 8 lampen bij 

55°C te la ten opereren en in het geval de test snel verloopt de temperatuurkast na afloop te 
gebruiken voor de overige 8 Iampen. 

Er zijn 4 testboards gemaakt, die elk maximaal 8 lam pen kunnen omvatten. De lam pen zijn 
parallel geschakeld. De ruimte tussen de lam pen is ongeveer 3cm. Op deze afstand is geen 
merkbare warmteontwikkeling van de naburige lam pen. 

De lam pen en de bijbehorende Iampvoeten zijn als volgt genummerd: 

• 1,2,3, ... ,8: 

• 11,12,13, ... ,18: 
• 21,22,23, ... ,28: 

• 31,32,33, ... ,38: 

8 lam pen op board 0 in temperatuurkast 1, 25°C 
8 lampen op board 1temperatuurkast1, 25°C 

8 lampen op board 2 temperatuurkast 2, 55°C 
8 lampen op board 3 (temperatuurkast 2, -30°C; maakt geen 

dee! uit van dit afstudeeronderzoek) 

Figuur 18: Twee boards met elk 8 lampen in Temperatuurkast 1. 
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Van de lampen warden de volgende gegevens bijgehouden. (Zie Bijlage I: Meetformulier 
25°C [Measurement sheet 25°C] en Bijlage II: Meetformulier 55°C [Measurement sheet 
55°C]): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Verlichtingssterkte (twee keer: de lamp in twee posities) 
Branduren (tijdstip inschakelen en tijdstip uitschakelen) 
Aantal defecte individuele LEDs 
Ingangstroomsterkte 
Temperatuur Jaboratorium 
Overige opmerkingen 

Vanwege de beperkte binnenruimte kunnen er geen metingen warden verricht in de 
temperatuurkast. Bovendien valt het 55°C buiten de operating range van de 
meetapparatuur (zie volgende paragraaf). Voor elke metingen buiten de 
temperatuurkasten, warden de lampen uitgeschakeld en warden de lampen 15 minuten 
geacclimatiseerd buiten de kast. 

De tijdsduur van de metingen bijgehouden, maar aanvankelijk nog niet meegeteld in bij het 
aantal branduren. De correctie hiervoor wordt na afloop van het experiment gemaakt, 
omdat dan pas kan warden vastgesteld hoeveel minuten brandtijd op kamertemperatuur 
gelijk is aan de brandtijd op 55°C. Voor een eerlijke vergelijking moet het 
normalisatietijdstip van de lampen op 55°C op soortgelijke manier warden aangepast. Ste! 
dat blijkt dat de degradatie van lampen op 55°C vier keer zo snel verloopt als bij 25°C, dan 
moet het normalisatietijdstip aangepast warden naar t=6 uur zijn in plaats van t=24 uur. 
De verlichtingssterkte op dat aangepaste normalisatietijdstip zal warden berekend door 
middel van interpolatie, omdat bij aanvang van het experiment onbekend is welk verschil 
in tempo van degradatie van bij verschillende temperatuurniveaus. 

Een meting duurt ongeveer 10 minuten per board. In de eerste drie minuten na 
inschakeling neemt de verlichtingssterkte ongeveer 1-3% en blijft daarna stabiel. De 
gestabiliseerde verlichtingssterkte wordt genoteerd. Na afloop van de meting word en de 
lampen 15 minuten geacclimatiseerd binnen de temperatuurkast alvorens weer 
aangeschakeld te warden. Aangenomen wordt dat in- en uitschakelgedrag geen invloed 
hebben gehad op de levensduur. De temperatuursvariatie binnen het laboratorium blijft 
beperkt binnen de 4K. De relatieve lichtsterkte van de LEDs is (0, 75-1,3)/(80-(-
40))= -0,0046 per K (Zie Datasheet LEDs [Hon06]) . De relatieve afwijkingen van de 
gemeten verlichtingsterkte door temperatuurverschillen in het laboratorium is dus 
4·0,0046·100% = 1,8%. Dit is minder dan meetonnauwkeurigheden veroorzaakt door de 
meetapparatuur. De vochtigheidsgraad van het laboratorium is niet gevolgd. Er wordt 
aangenomen dat deze stabiel is en geen merkbare invloed heeft op het experiment. 

Omdat degradatiegedrag onbekend is, is de meetfrequentie arbitrair bepaald. De 
verwachting is dat de Jampen een gemiddelde levensduur van 20.000 uur hebben. ASSIST 
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raadt LED-systemen 1000+5000=6000 uur te laten opereren en met behulp van de data 
van t=1000 to t=SOOO uur de levensduur te bepalen. In het ideale geval een verhoging van 
30K leidt tot verachtvoudiging van de degradatiesnelheid, kan de levensduurtest beperkt 
blijven tot 750 uur. Omdat elke meting inclusief opzetten en acclimatiseren ongeveer 1 uur 
in bes lag neemt, warden wekelijks 2 metingen te verricht. Het kan zijn dat het begin van de 
experiment kan een grotere meetfrequentie benodigd is voor bepaling van de 
stabilisatieperiode. Na het bereiken van stabilisatie, kan de meetfrequentie warden 
verlaagd tot 1 keer per week of 2 weken. 

Meetonnauwkeurigheden apparatuur 

Alle apparatuur heeft een bepaalde mate van nauwkeurigheid. Door toleranties zullen er 
meetonzekerheden bestaan, die deze paragraaf word en besproken. Onder invloed van een 
aantal omgevingsfactoren kan de weerstand van bepaalde materialen veranderen. Enkele 
voorbeelden: temperatuur, druk of rek, luchtvochtigheid en licht. Deze invloeden werken 
in (de elektronische delen van) het meetsysteem [Ebn01]. 

Voor het experiment zijn de volgende apparaten gebruikt: 

• temperatuurkast 1 voor het stressniveau 25°C 
• temperatuurkast 2 voor het stressniveau 55°C (Wat eigenlijk een klimaatkast is, 

maar waarvan enkel de temperatuurfunctie is gebruikt voor dit 
afstudeeronderzoek) 

• luxmeter 
• amperetang 
• thermometers en thermokoppels 

Volgens handleidingen van de temperatuurkast en klimaatkast is de nauwkeurigheid van 
beide kasten ±1°C. De temperatuur binnen de kast schommelt door afkoelen en 
verwarmen en de effecten van tijdsvertragingen. Deze schommelingen zorgen dat de 
temperatuur ±3°C afwijkt van de ingestelde temperatuur. De temperatuurregeling 
verloopt via een computer, waar de temperaturen gevolgd kunnen warden. De grootte van 
de temperatuurschommelingen komen overeen met daadwerkelijk gemeten waarden met 
een thermokoppel. 

Met een manuele digitale luxmeter [ConOS] zijn de verlichtingssterkten van de lampen 
gemeten. De werktemperatuur van deze luxmeter is 0°C tot +40°C (bij relatieve 
luchtvochtigheid) 0 tot 80%, niet condenserend). Voor het meetbereik van 0 tot 40.000 is 
de precisie ±3%. De temperatuurcoefficient is een extra 0,1 % per K. In de praktijk blijken 
repetitieve metingen van dezelfde lamp binnen een relatief korte periode, en herhaaldelijk 
calibreren, een meetafwijking van ±3lux op te leveren. 

De amperetang [Con04a] is ingezet om onder andere van het opgenomen vermogen van de 
lamp te berekenen. De nauwkeurigheid van deze amperetang is voor het bereik O,OSA tot 
2A ±2% van de afleeswaarde. Dit geldt overigens voor een jaar bij een temperatuur van 
+23°C ±SK (bij een relatieve vochtigheid van minder dan 75%, niet condenserend). De 
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correcte werking van de amperetang is alleen gegarandeerd bij een 
omgevingstemperatuur van 0°C tot +40°C. De metingen om het opgenomen vermogen te 
berekenen binnen de werkende klimaatkast in bedrijf bij 55°C zijn daarom gebruikt ter 
controle of deze afwijken van de waarden tijdens het meten buiten de kast. Jn de praktijk 
blijken de metingen ±0,0lA te schommelen binnen het bereik van 2A te schommelen, 
afhankelijk van de positie van de amperetang, of door schommelingen van het opgenomen 
vermogen. 

De temperatuur van het Jaboratorium is gevolgd met een eenvoudige, niet-geijkte 
thermometer. De omgevingstemperatuur is gedurende twee verschillende dagen gevolgd 
met een thermokoppel en blijkt zeer constant te zijn. De airconditioning, grootte en Jigging 
van het laboratorium zorgen ervoor dat de temperatuur ongeveer tussen 23°C tot 27°C 
blijft. De temperatuurschommelingen van het Jaboratorium zijn kleiner dan binnen een 
temperatuurkast. 

De Juxmeter mo et manueel aan en uit warden gezet en daarvoor kan een zijflap van de kast 
warden geopend. Aan de zijkant doordat is de openingen niet volledig lichtdicht gemaakt, 
en laat een kleine hoeveelheid licht door. Ook bij gleufvormige opening kan er een zeer 
kleine hoeveelheid licht doorkomen van andere lam pen. Deze lekkage van ongewenst licht 
bleek echter niet te meten en is in ieder geval minder dan 2 lux. Het bord met de Jam pen bij 
55°C is gedurende het experiment licht vervormd, maar blijkt geen meetbare invloed te 
hebben op de resultaten. 

Aangenomen wordt dat de bovengenoemde effecten en de omgevingsomstandigheden 
(ingangsspanning, temperatuurschommelingen en dergelijke) elkaar uitmiddelen. Er is 
met andere woorden geen systematische fout een bepaalde richting op. • 

In dit hoofdstuk is de opzet van het meetexperiment beschreven. In het volgende 
hoofdstuk warden de resultaten en analyse van het experiment gepresenteerd. 
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4. Resultaten en analyse experiment 

"Het aardige van de statistiek zit hem in het feit dat we a Ileen kijken 
naar situaties waarin toeval een belangrijk rol speelt Immers: 

als je alles van tevoren weet, dan is er geen aardigheid meer aan." 
- Prof.ctr. Peter Sander7 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en analyse van die resultaten van het 
meetexperiment gepresenteerd. 

4.1. Verloop van het meetexperiment 

Op 27 juni 2007 is het meetexperiment van start gegaan. De metingen tot en met 16 
augustus 2007 zijn verwerkt in dit verslag. Op dat moment hebben de lam pen 1000 uren 
gebrand. Bij aanvang is de steekproefgrootte n=16 voor het constante stressniveaus 25°C 
(stressniveau 1). De steekproefgrootte voor het constante stressniveaus 55°C 

(stressniveau 2) is n=8. Lam pen die klasse 1 fouten vertoonden zijn niet bij deze populatie 
gerekend. 

l<lasse 1 fouten 

Bij het uitpakken van de lam pen bleken er verschillende lam pen zichtbare gebreken te zijn. 
Aangezien de verpakkingen onbeschadigd was, wordt aangenomen dat deze 

beschadigingen niet veroorzaakt zijn door transport & handling, maar door de 
kwaliteitscontrole van de fabriek zijn geglipt. Het betreft drie lam pen: 

• 
• 
• 

Een lamp met een beschadigde lens, zie Figuur 19 . 
Een lamp met een losse fitting, zie Figuur 20 . 

Een lamp met significant lagere lichtopbrengst, zie Figuur 21. 

De lamp met de beschadigde lens bleek we! goed te functioneren, maar naar alle 
waarschijnlijkheid zal een gemiddelde consument deze lamp onmiddellijk afkeuren en 

7 Sander, P.C. (2004) . Van doodtrap tot erger. Afscheidscollege. 

Uitgesproken op 8 oktober 2004 aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

58 



TU/e 
Techn isch e Unive rs ite it 
Eindhoven 
Universi ty of Technology 

terugsturen naar de winkelier. Deze was aanvankelijk genummerd als lamp 18, maar is na 
de beginmeting vervangen door een andere lamp. Deze vervangende lamp bl eek deze 
vrijwel precies verlichtingssterkte te geven (324 en 323 lux). Daarom is getest of de 
lampvoet bepalend is voor de verlichtingssterkte. Tijdens de testfase was dit al getest door 
dezelfde lamp in alle lampvoeten te plaatsen en te meten. Dit is met na aanleiding van lamp 
18 herhaald en het bleek !outer toeval te zijn dat de lam pen vrijwel dezelfde 
verlichtingssterkte hadden. 

Figu ur 19: Klasse 1 fout: beschadigde I.ens. 

Een lamp met een losse fitting zal eveneens een klacht van de klant opleveren. De fitting is 
met lijm vastgemaakt aan de lenskap en de metalen buis. Om demontage voor hergebruik 
te vergemakkelijken is de lijmsterkte dusdanig dat met enige handkracht de fitting is los te 
maken. Bij deze lamp is waarschijnlijk onvoldoende lijm gebruikt. Deze lamp wordt niet 
gebruikt voor het meetexperiment. 
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Figuur 20: Klasse 1 fout: losse fitting. 

Bij de beginmeting bleek er een lamp (lamp nummer 15 in Figuur 21) te zijn met een 
significant lagere verlichtingssterkte te geven dan de andere lam pen. De 
verlichtingssterkte van deze lamp was bij aanvang al 40% minder dan de op een na 
zwakste lamp. Daarom is deze lamp niet gebruikt voor het experiment en vervangen door 
een andere lamp. 

a.I 
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Beginmeting 

1 2 3 4 5 6 7 8 

li12345678 320 287 322 328 339 362 339 315 

Ii 1112 13 1415 16 17 18 323 316 311 324 172 387 334 314 

Iii! 2122 23 24 25 26 27 28 341 330 300 335 351 323 366 324 

Figuur 21: Klasse 1 fout: lamp nummer 15. 
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Er zijn dus drie lam pen die klasse 1 fouten vertoonden op een onderzoekspopulatie van 
3·8 +3=27 lampen. 

Meetincidenten en klasse 2 fouten 

Na het vervangen en meten van lamp 15 door een nieuwe lamp is het experiment vervolgd. 
Met de vervangen lamp op t=O uur bleek er geen significante verschillen te bestaan tussen 
de drie boards in gemiddelde en de variantie (oc=0,05). De verlichtingssterkte van de drie 
boards zijn normaal verdeeld op t=O uur, met een gemiddelde van µw= 330lx. Op t=24 uur 
is dit gemiddelde opgelopen tot µt24= 338lx, waarbij nog geen significant verschil bestaat 
tussen lam pen op de stressniveaus. Wei is tot t=24 uur bij sommige lam pen het verschil 
tussen twee verschillende metingen aan de zelfde lamp soms groot. Dit heeft twee 
oorzaken. De interne oorzaak is dat de lam pen nog niet zijn gestabiliseerd en in korte tijd 
duidelijke fluctuaties in lichtopbrengst vertonen. Een externe oorzaak is dat door de 
handling van de lam pen bij het meten de lam pen soms licht kunnen verdraaien. 

Doordat de lampvoeten enigszins flexibel zijn, kon lamp 1 emit vallen tijdens een meting 
aan de lamp. Omdat dit geen harde val was en er niet direct een merkbare beschadiging 
was, is deze lamp niet vervangen. Ook na afloop van het experiment blijkt het geen 
gevolgen te hebben gehad op de resultaten en zijn de meetresultaten van lamp 1 niet 
verwijderd. Om een soortgelijk incident te vermijden is de fitting met tape vastgeplakt aan 
de fitting. Dit zal geen gevolg hebben op de warmteontwikkeling, omdat de warmteafvoer 
hoofdzakelijk via de D-vormige buis verloopt. 

Beginmeting, lamp 15 vervangen 
450 
400 

aJ 
350 ... 

.!!:: """ r.. >< 300 aJ = ... -Ill ....... 250 ~e 

.5 0 200 
... Ll'l -= . uO 150 
=~ 100 ~ 0 

> so 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

lii12345678 320 287 322 328 339 362 339 315 

Iii 1112 13 1415 161718 323 316 311 324 332 387 334 314 

~ 21 22 23 24 25 26 27 28 341 330 300 335 351 323 366 323 

Figuur 22: Beginmeting met vervanging lamp 15. 

Op t=27:03uur vond er een incident plaats met lamp nummer 23. Deze lamp gaf bij 
aanvang de op een na laagste verlichtingssterkte (de eerste lamp 15 niet meegerekend) en 
vertoonde een catastrofaal defect. De lamp veroorzaakte kortsluiting in de groep met 
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temperatuurkast 2 en alle lampen. Na testen van de board, bedrading, de temperatuurkast 
en de lam pen, bl eek de drivers de bran voor de kortsluiting te zijn geweest. Het falen van 
lamp 23 is een voorbeeld van een klasse 2 fout. Naar de precieze oorzaak van dit defect is 
in dit afstudeeronderzoek niet verder gezocht. Er is niet meer te achterhalen of dit 
catastrofale defect ook zou hebben plaatsgevonden op laag stressniveau c.q. op welk 
moment. Bij het testen van de board, is Jampvoet 23 beschadigd, en daarom is lamp 23 niet 
vervangen door een ander exemplaar. Het experiment wordt vanaf t=27 :03 vervolgd met 7 
Iampen op 55°C. 

Temperatuurkast 1 bleek na het volgen van de temperatuur niet goed te functioneren. 
Door een defect van waarschijnlijk de relais, liep de temperatuur op tot 45°C. Dit is 
gebeurd in een tijdsbestek van drie uur, waardoor de lam pen die op 25°C moesten branden 
ongeveer 3 uur op een verhoogde temperatuur hebben gebrand. De temperatuur van het 
Iaboratorium is op verschillende dagen gevolgd en bl eek vrij constant rand de 25°C te 
fluctueren (±2K). Daarom is besloten de 16 lamp en niet meer te Jaten opereren in 
temperatuurkast 1, maar daarbuiten, vrij in het Iaboratorium. 

Op t=926 uur is de computer waarmee de temperatuurregeling van de temperatuurkasten 
wordt bedient gereset. De medewerker van het Iaboratorium heeft deze vermoedelijk 
tijdelijk uitgeschakeld om de foutoorzaak van temperatuurkast 1 te zoeken. Gevolg hiervan 
is dat de Iampen in temperatuurkast 2 (stressniveau 2, 55°C) maximaal 2 uur op een Jagere 
temperatuur hebben geopereerd. Het effect hiervan zal over een periode van 1000 uur 
gezien minimaal zijn. 

4.2. Resultaten en analyse stroomsterkte 

St roomsterkte 

De ingangsstroomsterkte van de Jampen is gedurende het experiment onveranderd 
gebleven en fluctueren rand de 27±2mA. Dit betekent dat het opgenomen vermogen van 
de Jam pen ongeveer P=V·l=230·0,027=6,5W bedroeg. Dat is minder dan de lOW 
gespecificeerd door de fabrikant en het verwachte werkvermogen van 12,3W op basis van 
de specificaties van de LED-componenten en aangenomen efficientie van de drivers (zie 
paragraaf 2.6). 

De relatief !age verlichtingssterkte bij de beginmeting lijkt een goede indicator voor 
problemen met Jam pen. Lamp23 had bij aanvang van het experiment de op een na Jaagste 
verlichtingssterkte (de eerste lamp 15 niet meegerekend) en faalde op t=27:03 uur. Ergens 
tussen de metingen op t=147 en t=244:30 uur nam de ingangsstroomsterkte van lamp 2 
sterk toe van 29 naar 41mA. Lamp 2 had bij de beginmeting de Jaagste verlichtingssterkte. 
Het degradatiepatroon van deze lamp bleef gedurende het experiment grilliger dan de 
overige Jam pen (Zie Figuur 28). Ironisch genoeg nadert deze lamp het dichtst het door de 
fabrikant vermogen opgegeven werkvermogen. 

De correlatie tussen de stroomsterkte/vermogen en de verlichtingssterkte blijkt op geen 
enkel meetmoment significant te zijn (oc=0,05). Er is geen trend te ontdekken in het 
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verloop van de stroomsterkte. De meetnauwkeurigheid van de amperemeter lijkt een rol te 
spelen in de gemeten fluctuaties van de stroomsterkte. 

In het ideale, onrealistische, scenario het nuttige rendement van de driver 100% is (en er 
geen energie verloren gaat in de vorm van warmte) en de minimum spanningval 3,0V over 
elke LED staat, is de stroomsterkte door elke individuele LED (230·0,027)/(3·164) = 
12,6mA. Dit is minder dan 20mA, de nominale stroomsterkte van een LED. Omdat de 
relatieve lichtstroom Iineair loopt met de stroomsterkte, zullen LEDs in dit ideale geval 
minstens 37% onder de nominale verwachte waarden presteren. Rekening houden met de 
driverefficientie is dit percentage maar liefst 46%. Omdat de fabrikant claimt dat de 
lam pen op 10W werken, lijkt het besluit de LEDs onder de nominale stroomsterkte te Iaten 
werken al te zijn genomen tijdens het ontwerp van de lamp( drivers). Het is speculeren 
waarom de fabrikant deze keuze heeft gemaakt. 

Plot of Fitted Model 

Verlichtingssterkte_lx = 162,711 + 5,91228*Stroomsterkte_mA 
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Figuur 23: Plot: van de zwakke relatie tussen de stroomsterkt:e van de lamp en verlichtingsst:erkte. 

4.3. Analyse degradatiepatroon 

De resultaten van het experiment tot en met 17 augustus 2007 zijn meegenomen in dit 
verslag. Op dat moment hadden alle lam pen 1000 branduren bereikt. In Figuur 24 en 
Figuur 27 zijn de relatieve verlichtingssterkten weergegeven van de lampen bij 
respectievelijk 25°C en 55°C, genormaliseerd naar t=24 uur. Voor de volledige data, zie 
Bijlage IV: Relatieve verlichtingssterkte, genormaliseerd op t=24 uur (percentages). Zoals 
verwacht is er in het begin een stijging van de lichtopbrengst. De gemiddelde stijging van 
t=O uur tot t=24 uur is 2 a 3%. 

In Figuur 27 is te zien dat de MTTF van lampen op 55°C minder dan 1000 uur is. In deze 
grafiek lijkt er een buigpunt te bestaan rond t=400 uur. In Figuur 24 is te zien dat de 
lampen op 25°C de grens 70% Iumenbehoud nog niet hebben bereikt op t=1000 uur. Lamp 
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2 vertoond zoals eerder als vermeld een grillige patroon en is niet meegenomen in het 
modelleren van de hoofdpopulatie. Ook deze figuur do et vermoeden dater een klein 
knikpunt rond t=480 uur. In tegenstelling tot de lam pen op 55°C, lijkt er sprake te zijn van 
een afvlakking tegen het eind van het experiment. Dit beeld is echter deels vertekend 
doordat lamp 2 is we! is opgenomen in de figuur om het grillige verloop van de relatieve 
lichtopbrengst te laten demonstreren. 

Vanwege de normalisatie op t=24 uur, convergeert de variantie naar 0 om vervolgens toe 
te nemen. Vanaf t=100 uur blijft de variantie statistisch gezien onveranderd. Dit geldt voor 
beide stressniveaus. Vanuit analyse van variantie gezien, is het stabilisatietijdstip t=100 
uur en wordt alle data vanaf dit tijdstip gebruikt voor regressieanalyse. Voor beide 
stressniveaus blijken het verloop van de relatieve lichtopbrengst beschreven te kunnen 
worden aan de hand van zowel een lineair model als een exponentieel model (oc=0,05). 

110% 
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100% 

95% 

90% 

85% 

80% 

75% 

70% 

65% 

60% 

Lichtopbrengst lam pen, 2 5°C 
Genormaliseerd op t=24uur 
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Figuur 24·: Relatieve lichtopbrengst van lampen op constant stressniveau 25°C, genormaliseerd op t=24 

uur. 
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Voor het modelleren van de lampen op 25°C is lamp 2 vanwege het grillige patroon van de 

lichtopbrengst niet meegenomen in de analyse. Omdat er geen significant verschil tussen 
het gemiddelde en de variantie is tussen board 0 en 1 op t=O, zijn de analyses met 15 
lam pen uitgevoerd. Ze maken dee! uitmaken van dezelfde steekproefpopulatie en de 

behandeling van deze 2 boards zijn gelijk. De metingen zijn op hetzelfde tijdstip uitgevoerd 

en het aantal branduren van de lampen en overige omstandigheden zijn gelijk. 

Eerste analyse: Lineair model 

De data van de lampen (n=15) op kamertemperatuur vanaf t=lOO uur kan worden 

beschreven door middel van een lineair model: 
Y(t) =a+ b · t, waarin Y(t) staat voor de relatieve lichtopbrengst op tijdstip t. 

Dit lineaire model is: Y(t) = 0,975655 - 0,000248655 · t, ( t ::::100). 

De determinatiecoefficient R2 van dit model is 0,898. De correlatiecoefficient van dit model 
is -0,948. 

Eerste analyse: Exponentieel model 

De data vanaf t=lOO uur kan oak worden beschreven via een exponentieel model in de 
vorm Y(t) = eCa + b · tJ. 

Het exponentiele model met parameters ingevuld is: Y(t) = e c-0,0112463- 0,000294656 · tJ, (t ::::100). 

R2 van dit model is 0, 905. De correlatiecoefficient is -0, 951. 
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Tabel 2 geeft een overzicht van de modellen voor beide stressniveaus vanaf t=lOO uur. In 
de residual plots van de modellen is geen drift te herkennen (Zie voorbeeld Figuur 25voor 
de residual plot van de exponentiele verdeling van stressniveau 1 ). De residuals in het 
begin zijn weliswaar relatief kleiner dan de rest van de tijd, maar dit kan deels verklaard 
kan worden door de divergentie van de variantie vanaf het normalisatietijdstip t=24 uur. 
Op dit tijdstip zijn de varianties immers 0. 

Residual Plot 

l\im24_brdl1 = exp(--0,0172463 - 0,000294656'Tljd_brdl1_ 100_nrm24) 
3 

a a 
a 

a a :e a B 
a Bg • 

II u a a 

I I • 
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a a 

-2 
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Tljd_brdl1_ 100_nrm24 

Figuur 25: Residual plot exponentiele verdeling van lampen op stressniveau 1, alle data vanaf t =lOO 
uur. 

Wanneer de regressieanalyse wordt toegepast op de gemiddelde waarden in plaats van alle 
data, levert dat voor het exponentieel model de volgende residual plot op (Figuur 26): 

Residual Plot 

Gem_nrm24_brd01_t100 = exp(-0,0142817 -0,000291754*C.1ijd_brd01_100_mn24) 
3,4 

0 200 400 600 800 1000 

C.1ijd_brd01_ 100_nnn24 

Figuu r 26: Residua l plot exponentiele verdeling van lampen op stressniveau 1 van de gemiddelde 
waar den van de relatieve lichtopbr engst vanaf t= 100 uur. 

Het vermoeden van een buigpunt of knikpunt wordt bevestigd door de residual plots. Dit 
geldt voor alle gefitte verdelingen, en ook bij de soortgelijke analyse van de lam pen op 
stressniveau 2. De parameterwaarden van de modellen verschilt uiteraard, maar de 
residual plots wijzen alien op het bestaan van een duidelijk buigpunt. Er is echter geen 
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verklaring te geven voor het bestaan van dit buigpunt. Het bestaan van dit buigpunt rond 
t=480 uur betekent dat GLZ in dit geval niet klakkeloos toegepast mag worden op alle data 
vanaf t=lOO uur, ondanks de hoge determinatiecoefficienten. Met de 
determinatiecoefficient wordt de verklaringskracht van een model aangegeven, op een 
schaal van 0 tot en met 1. In statistiekhandboeken [ o.a. NIS07] wordt terecht 

gewaarschuwd dat alleen een hoge determinatiecoefficient niet voldoende is. 

Analyse van uitsluitend de varianties is geen goede methode gebleken om de 
stabilisatieperiode te kunnen onderscheiden. In het begin van het verslag werd gesteld dat 
de data vanaf dit stabilisatietijdstip kan worden gebruikt voor modelleren van het 
degradatiegedrag van de lam pen. De ontdekking van het buigpunt wijst erop dat het beter 
is de data vanaf dit buigpunt te gebruiken voor modelleren en extrapolatie. De data voor 
dit buigpunt kan dan min of meer worden beschouwd als de stabilisatieperiode. Het is niet 
uitgesloten dater nog meer buigpunten kunnen voorkomen. Figuur 27 (lampen op 55°C 
wijst in elk geval niet op die richting. 

Analyses vanaf buigpunt 

Voor de volgende analyses is de data gebruikt vanaf t=484 uur voor stressniveau 1 en 
t=432 uur voor stressniveau 2 omdat het buigpunt voor deze tijdstippen ligt, gezien de 
knikpunten in de grafieken. Wederom blijkt met behulp van lineaire regressie en (families 
van) de exponentiele verdeling het gedrag goed te kunnen worden beschreven. Omdat het 
aantal meetmomenten kleiner is, moet nog zorgvuldiger worden omgesprongen met 
modellen voor extrapolatie. 
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Figuur 27: Relatieve lichtopbrengst van lampen op constant stressniveau 55°C, geuormaliseerd op t=24 
uur. 

In Tabel 2 is een overzicht geven van de modellen waarbij alle data is gebruikt vanaf t=100 
uur en in Tabel 3 de modellen waarbij de data is gebruikt vanaf het knikpunt. Nu komen we 
op een lastig dilemma: welk model is beter? De determinatie-coefficienten geven aan dat 
de verklaringskracht van de modellen vanaf t=100 uur beter zijn dan de modellen vanaf 
het buigpunt. De residual plots laten voor de laatste modellen geen drift meer zijn, maar de 
waarden van de studentized residuals zijn we! groter. Een belangrijke reden hiervoor is 
dater minder meetmomenten gebruikt word en voor het modelleren vanaf het buigpunt. 
De modellen vanaf de buigpunten zijn minder nauwkeurig, maar er wordt daarmee in elk 
geval we! rekening gehouden met de vrij onmiskenbare disruptie. GLZ simpelweg 
toepassen voor alle data vanaf t=100 uur lijkt de slechtere keus voor extrapolatie van de 
gegevens. 
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Tabel 2: Overzicht modell en vanaft=100 uur, stabilisatietijdstip gezien vanuit analyse va n var ianties. 

dataset model parameter- parameter- correlatie- determinatie-
waarde a waarde b coefficient coefficient 

25°C Line air 0,975655 -0,000248655 -0,947595 0,898 
n=15 Y(t)=a + b · t 
t;;:::: 100 uur 

Exponentieel -0,0172463 -0,000294656 -0,951451 0,905 
Y(t)=e(a + b . t) 

55°C Lineair 0,953164 -0,00030833 -0,97677 0,954 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t;;:::: 100 uur 

Exponentieel -0,0356749 -0,000390327 -0,983151 0,967 
Y(t)=e(a + b . t) 

Tabel 3: Overzicht moclellen vanaf het buigpunt. 

dataset model parameter- parameter- correlatie- determinatie-
waardea waarde b coefficient coefficient 

25°C Lineair 0,93663 -0,000197486 -0,8516870 0,725 
n=15 Y(t)=a + b · t 
t;;:::: 484 uur 

Exponentieel -0,0514405 -0,000250071 -0,853415 0,728 
Y(t)=e(a+b·tJ 

55°C Lineair 0,898671 -0,000236945 -0,968574 0,938 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t;;:::: 432 uur 

Exponentieel -0,0844564 -0,000326557 -0,967014 0,935 
Y(t)=e(a + b. tJ 

4.4. MTTF en betrouwbaarheidsinter\/allen 

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de MTTF en betrouwbaarheidsintervallen, 
berekent met de modellen opgesteld in de voorgaande paragraaf. In deze tabel is de 
levensduur gedefinieerd als 70% lumenbehoud, genormaliseerd op t=24 uur. In Tabel 5 is 
overzicht gegeven voor het geval de levensduur wordt gedefinieerd als 50% lumenbehoud. 
Zowel de modellen met de data vanaf t=100 uur, als de modellen met data vanaf de 
buigmomenten opgenomen (Parameterwaarden in respectievelijk Tabel 2 en Tabel 3). 

De MTTF en betrouwbaarheidsintervallen zijn als volgt afgeleid: 
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Door middel van extrapolatie worden de tijdstippen bepaald waarop lumenbehoud L10 en 
Lso worden bereikt. Dit gebeurt voor elke individuele sample vanaf de laatste waarneming 
(t=lOOO uur). 

Voor lineaire functie Y(t) =a+ t ·bis de procedure als volgt: 

Van elke sample i wordt gezocht wordt naar het tijdstip ti waarop Y(ti) is 0, 70 en 0,50, 
respectievelijk lumenbehoud L10 en Lso. tis de vector met de tijdstippen ti waarop deze 
waarden worden bereikt. Deze t/s wordt voor elke sample i berekend met de formule: 

Y(t;)-[Y; (t)-Y(t)]- a 
t = --'----'-----'----'--/ b . 

in het geval van lineaire functies. Extrapolatie plaatsvinden op t=lOOO, het laatste 
meetmoment. Y(1000) is de gemiddelde relatieve lichtopbrengst op t=1000. Yi(lOOO) is de 
relatieve lichtopbrengst van sample i op t=lOOO. Yi(t)-Y(t) is dus het verschil van de 
relatieve lichtopbrengst van sample i op tijdstip ten de gemiddelde relatieve 
lichtopbrengst van de samples op datzelfde tijdstip t. 

In het geval het een exponentiele functie betreft, worden de ti's berekend met de formule: 

(ln(Y(t;)-[.f;(t)-Y(t)])-a 
t= . 

I b 

Met vector t wordt het tweezijdige betrouwbaarheidsinterval van de MTTF (µ) bepaald aan 
de hand van de volgende formule [Ber04]: 

s 
f-fn-l ;a /2 .,J;; < µ < f + fn-l ;a /2 

1 n -
waarbij s 2 =--L,(t; -t)2

• 

n-1 n-1 

t is de gemiddelde MTTF en s2 is de steekproefvariantie. 

Vanwege de kleine steekproefgroottes (n<30) is niet de schattingsprocedure toegepast 
waarin verondersteld wordt dat de MTTF normaal verdeeld is met een bekende variantie 
cr2. 

Voor het tweezijdig betrouwbaarheidsinterval van 95% (o::=0,05) gelden de Student t

waarden t14;0•025 = 2, 145 voor stressniveau 1 en t6;0,025 =2,44 7 voor stressniveau 2. 

Voor het tweezijdig betrouwbaarheidsinterval van 90% (o::=0,10) gel den de Student t

waarden t14;0,05 = 1,761 voor stressniveau 1 en t6;0,05 =1,943 voor stressniveau 2 [Ber04). 
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Omdat de gehele steekproefpopulatie op stressniveau 2 al omstreeks t=800 uur de 70% 
lumenbehoudgrens heeft bereikt, wordt de MTTF voor deze gevallen niet geextrapoleerd 
vanaf t=lOOO, maar berekend vanuit het dichtstbijzijnde meetmoment (t=788 uur). 

Tabel 4-: MTTF en betrouwbaarheidsintervallen van modellen waa rbij levensduur .,,vordt gedefinieerd 
als 70 1Yo lurnenhehoud, genormaliseerd op t=24 uur. 

dataset model ondergrens tweezijdig 
L70 

bovengrens tweezijdig 
betrouwbaarsheids- betrouwbaarsheids-

interval MTTF interval 
(uren) 

95% 90% 90% 95% 

25°C Line air 1061 1070 1109 1147 1156 

n=15 Y=a+b·t 
t;::: 100 
uur Exponentieel 1069 1096 1223 1350 1377 

y = e(a + b . t) 

25°C Line air 1139 1149 1198 1247 1258 

n=15 Y(t)=a + b · t 
t2:: 484 
uur Exponentieel 1155 1167 1222 1278 1290 

Y(t)=e(a + b. t) 

55°C Lineair 783 791 821 851 859 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t;:=: 100 
uurB Exponentieel 780 789 823 857 865 

Y(t)=e(a + b. t) 

55°C Lineair 789 800 838 877 888 

n=7 Y(t)=a + b · t 
t;::: 432 
uurs Exponentieel 783 794 834 874 885 

Y(t)=e(a+b·t) 

Op het laatste meetmoment van het experiment, t=1000 uur, is het Jumenbehoud voor 
stressniveau 1 en 2 respectievelijk 75% en 66%. De MTTF's berekend met behulp van de 
verschillende mo dell en verschilt daarom relatief weinig voor L 70. Zoals verwacht leveren 
de lineaire modellen een Jagere MTTF op, omdat er rekening wordt gehouden met het 
kromme. De MTTF's berekend voor Lso (Tabel 5) maakt de verschillen tussen de modellen 

a Berekend vanuit het meetmoment t=788 uur, omdat L70 al voor t=lOOO uur bereikt is. 
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nog duidelijker zichtbaar. Lineaire modellen geven hier een Iagere MTTF aan dan 
exponentiele modellen (10 a 20%). Modellen die rekening houden met het buigpunt geven 
een grotere MTTF (10 a 15%). 

Tabel 5: MTTF en betrouwbaarheidsinte rvall e n van modellen waarbij levensduu r word t gedefinieerd 
als 50% lumenbehoud, genormaliseerd op t=Z4 uur. 

dataset model ondergrens tweezijdig Lso bovengrens tweezijdig 
betrouwbaarsheids- betrouwbaarsheids-
interval MTTF interval 

(uren) 
95% 90% 90% 95% 

25°C Line air 1866 1874 1913 1952 1960 
n=15 Y(t)=a + b · t 
t~ 100 
uur Exponentieel 2216 2231 2297 2363 2377 

y = e(a + b. t) 

25°C Line air 2151 2162 2211 2260 2270 
n=15 Y(t)=a + b · t 
t~ 484 
uur Exponentieel 2475 2260 2570 2647 2664 

Y(t)=e(a + b. t) 

55°C Line air 1429 1437 1470 1502 1511 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t~ 100 
uur Exponentieel 1621 1634 1685 1736 1750 

Y(t)=e(a + b. t) 

55°C Lineair 1629 1640 1683 1725 1736 
n=7 Y(t)=a + b · t 
t~ 432 
uur Exponentieel 1788 1804 1865 1926 1942 

Y(t)=e(a+b ·t) 

4.5. Relatie tussen de twee stressniveaus 

Oorspronkelijk was het plan de metingen aan de lam pen op beide stressniveaus op 
dezelfde momenten te verrichten. Door onvoorziene omstandigheden met de 
temperatuurkasten (en met name de controle daarvan) liepen de branduren van beide 
stressniveaus niet meer synchroon. Om nog meer tijdsverlies te voorkomen, is besloten dit 
verschil direct recht te trekken. Tegen het eind van het experiment is het verschil vrijwel 
opgeheven, doordat de Iampen op stressniveau 2 telkens moeten acclimatiseren en de 
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lam pen op stressniveau 1 niet. Het aantal branduren van de lam pen op stressniveau 1 liep 
namelijk achter door het defect aan temperatuurkast 1. Gevolg van dit alles is er minder 
data beschikbaar is voor vergelijkingen tussen de stressniveaus dan aanvankelijk de 
bedoeling was. 

Toch is er we! een duidelijke relatie tussen de twee stressniveaus. Allebei vertonen 

hetzelfde degradatiepatroon. In de eerste uren stijgt relatieve lichtopbrengst ongeveer 3 

procent om vervolgens geleidelijk af te nemen. Na t=400uur is ergens een lichte knik in het 

verloop van de degradatie. 

Atbankelijk van het model is degradatiesnelheid op 55°C ongeveer 20 tot 25% sneller dan 
bij 25°C. Dit is een heel stuk minder dan verwacht werd bij het opstellen van het 

experiment. Dat de relatie tussen ophogen van omgevingstemperatuur en 

junctietemperatuur niet 1-op-1 is, was van tevoren bekend. (Voor de vuistregel: 10K 
verhoging van de junctietemperatuur van de LEDs een halvering van de levensduur) Dat 

een 23 =8 keer sneller verloop op stressniveau 2 was daarom slechts een verwachte 
bovengrens. De methode van een hele lamp bloot te stellen aan een hoger stressniveau 

werkt wel versnellend, maar nog niet snel genoeg. 

4.6. Foutendiscussie 

Correcties 

De normalisatie op stressniveau 2 moet gecorrigeerd worden voor een eerlijke vergelijking 

met stressniveau 1. Op t=1000 uur is de relatieve lichtopbrengst voor de stressniveau 1 

75% en stressniveau 2 66%. In plaats van normalisatie van de lam pen op stressniveau 2 op 

t=24 uur, moet normalisatie van stressniveau 2 plaatsvinden op t=(66/75}24 = 21 uur. 
Tussen t=O uur en t=24 uur loopt de relatieve lichtopbrengst ongeveer 3% op. Dat 

betekent dater een correctie op t=21 uur van 0,97+(21/24)*0,03=0,996 ten opzichte van 
t=24. Omdat correctie slechts 0,4% is, is besloten dit achterwege te laten. 

In de berekeningen is gedaan alsof metingen precies op dat tijdstip plaatsvinden en de 

metingen geen tijd kosten. De lampen van stressniveau 2 zijn in totaal 2,43 uur aangeweest 
om metingen te kunnen verrichten op kamertemperatuur. Dit staat ongeveer gelijk aan 

(66/75}2,43=2,14 uur op 55°C. Voor stressniveau is t=1000 uur dus eigenlijk t=1002 
uur. Omdat dit slechts 0,2% verschilt, is ook deze correctie achterwege gelaten. 

Modelvalidatie 

In paragraaf 4.4 is de variantie van de MTTF bepaald door eenvoudige extrapolatie van de 
laatst gemeten meetwaarden tot de TTF van elke sample en de hiermee de MTTF en 
betrouwbaarheidsintervallen te bepalen. Er wordt hierin een aanname gedaan dat de elke 

sample dezelfde curve volgt als het gemiddelde met een min of meer vaste afwijking. 

De MTTF en de variantie daarvan had op andere manieren bepaald kunnen worden, 
bijvoorbeeld met rekenregels van verwachting en (co )-variantie. Het gebruik deze regels 
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gaat echter voorbij aan het feit dater we! degelijk een min of meer vaste afwijking tussen 
de samples is. Dit was al te zien in Figuur 24 en Figuur 27, maar is nog duidelijker te zien in 
Figuur 28 en Figuur 29. In die eerstgenoemde twee figuren zijn de lam pen elk 
genormaliseerd op t=24 uur. In Figuur 28 en Figuur 29 is niet elke lamp individueel 
genormaliseerd, maar is de relatieve lichtopbrengst ten opzichte elkaar te zien. In deze 
twee grafieken is 100% het gemiddelde van de lampen op t=24 uur en het In alle vier de 
grafieken is te zien dat de lijnen elkaar nauwelijks doorkruisen en parallel aan elkaar 
!open. Vandaar dat in paragraaf 4.4 de aanname is gemaakt dat de curven hetzelfde zijn en 
elke sample met een bepaalde vaste waarde is opgehoogd ofverlaagd. 

Degradatiegedrag lamp en bij 2 S°C 
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Figuur 28: Relatieve lichtopbrengst va 11 lampen op constant stressniveau 25°C, gemiddelde op t=24 uu r 
is op 100% gesteld. 
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Degradatiegedrag Iampen bij 55°C 
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Figuur 29: Relatieve l.ichtopbrengst van lampen op constant s tressniveau 55°C, gernitldelde op t=24 uur 
is op 100% gesteld. 

Een nettere manier was evenwel geweest om elke sample apart te modelleren en daarmee 
de MTTF te bepalen. Dan kan ook de betrouwbaarheidsintervallen van elke sample 
meegenomen worden. De MTTF volgens deze rekenintensievere methode zal niet veel 
afwijkingen van de door mij gevolgde methode in paragraaf 4.4, maar de 
betrouwbaarheidsintervallen zijn we! nauwkeuriger. 

Naast het lineaire en exponentiele modellen, zijn er ook andere modellen gefit op de data. 
De determinatie-coefficienten van deze families van modellen liggen ongeveer allemaal in 
de range tussen die van de lineaire en exponentiele modellen. Het exponentiele model 
Y(t)=efa + b · tJ geeft in alle gevallen de beste fit en daarom zijn deze niet allemaal opgenomen 
in het verslag. De MTTF berekend met de lineaire modellen kan worden beschouwd als de 
ondergrens voor de waarden die met andere functies uit de familie van exponentiele 
modellen. 

Vo or het valideren van de modellen zijn verschillende mogelijkheden. Numerieke 
methoden voor validatie van modellen hebben vaak een beperkte focus op een specifiek 
aspect van de relatie tussen het model en de data. Het vermelden van de determinatie
coefficienten R2 is niet genoeg. Omdat alle informatie is samengevat in een beschrijvend 
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nummer gaat veel informatie verloren [NIS07]. Vandaar dat grafische method en, zoals het 
gebruik van residual plots gebruikt zijn voor het verbeteren en valideren van de modellen. 

Een andere mogelijkheid zou zijn geweest een dee! van de data te gebruiken voor 
modelleren en het andere dee! van de data te gebruiken voor validatie. Vanwege de kleine 
steekproefgrootte is niet voor deze aanpak gekozen. 

Overige zaken 

Een mogelijk externe oorzaak voor de knik in de grafieken is dat de netspanning van het 
laboratorium ergens tussen 23 en 26 juli 2007 abrupt is afgenomen. Dit lijkt echter zeer 
onwaarschijnlijk, omdat andere apparatuur ook effect hiervan hadden moeten 
ondervinden. 

Bij het modelleren is een aanname gemaakt zaken als aan- en uitschakelen, 
warmteschommelingen, degradatie van de verf van de meetopstelling geen rol hebben 
gespeeld, of in elk geval kleiner is dan de meetnauwkeurigheden van de apparatuur. 

4.7. Unit-to-unit variability 

Door normalisatie toe te passen op een bepaald tijdstip, wordt er weliswaar gekeken naar 
de relatieve lichtopbrengstverschillen, maar worden de unit-to-unit variaties van lam pen 
genegeerd. Figuur 28 en Figuur 29 laat zien dater aanzienlijke verschillen tussen de 
Jam pen bestaan., al worden de verschillen uiteraard kleiner, wanneer de outliers 
verwijderd worden. 

In plaats van een normaliseren en enkel naar relatieve Jumenbehoud te bekijken, is een 
grens met een nominale waarde misschien een beter alternatief. Daarvoor is het we! zaak 
dat de fabrikant een noninale Jumenwaarde geeft, zodat niet voor elke steekproef een 
andere grens wordt getrokken op basis van het gemiddelde op een bepaald tijdstip. • 

In de Jaatste twee hoofdstukken is gekeken naar harde fouten, het niet voldoen aan 
specificaties. In paragraaf 2.1 is uitgelegd dat klachten over een producten in toenemende 
mate bestaat uit zachte fouten. In het volgende hoofdstuk zal warden besproken welke 
zachte fouten er verwacht kunnen worden bij LED-Jampen voor algemene verlichting. Er 
worden enkele ontwikkelingen aangestipt die van belang zijn voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van LED-lampen. 
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5. Technology Assessment 

Led there be light 

"You can't connect the dots looking forward; 
you can only connect them looking backwards. 

So you have to trust that the dots 
will somehow connect in your future." 

· Steve jobs9 

In de inleiding van dit verslag is al beeld geschetst van enkele krachten die ervoor zorgen 
dat LEDs de verlichting van de toekomst zijn. In de voorgaande twee hoofdstukken is 
gekeken naar harde fouten, het niet vol do en aan specificaties. Het doe! van dit hoofdstuk is 
niet een om een volledig beeld te geven van alle zaken die er spelen rond LED-verlichting, 
maar enkele highlights te geven van ontwikkelingen in verband met kwaliteit en 
betrouwbaarheid van LED-verlichting die nog niet aan bod waren gekomen in eerdere 
hoofdstukken 

Enkele actoren en ontwikkelingen zijn al besproken in de inleiding van het verslag: 

• De snelle ontwikkeling van LEDs en LED-lam pen door onderzoeksinstituten en 
ondernemingen 

• Stijgend milieubewustzijn, toenemende schaarste van fossiele brandstoffen wat 
leidt tot stijgende energieprijzen 

• Milieuwetgeving 

In de volgende paragraaf wordt een voorbeeld gegeven van hoe wetgeving niet alleen zorgt 
voor een kans voor LED-lam pen, maar ook een bedreiging, of liever gezegd uitdaging, 
vormt voor producenten. In de paragraaf daarop wordt ingegaan op klantenverwachtingen 
van LED-verlichting die zorgen voor klasse 1 en 2 fouten. 

9 Stanford Report. (2005) 'You've got to find what you love,' jobs says. Text of the Commencement address by 
Steve jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, delivered on June 12, 2005. Stanford Report. 
June 14, 2005. Stanford: Stanford University. 
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5.1. Wetgeving ~ productkwaiiteit en betrouwbaarheid 

Le d t here be ligh t 

Op 1 juli 2006 is in de Europese Unie de Ro HS (Restriction of Hazardous Substancesio) 
richtlijn ingegaan. Deze richtlijn [Eur03] verbiedt het gebruik van een aantal stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur, namelijk: lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), 
chromium VI (zeswaardig chroom, Cr6+), polygebromeerde bifenyl (PBB) en 
polygebromeerde difenylether (PBDE). 

Een tal van producten zijn uitgezonderd van de RoHS richtlijn, waaronder de klassieke 
rechte TL-buis. Daar is nog maximaal 5 tot lOmg kwik toegestaan, afhankelijk van het type 
lamp. Deze uitzondering voor fluorescentiebuislampen is gemaakt vanwege het gebrek aan 
gelijkwaardige alternatieven. In dit verslag wordt afgezien van de vraag of (de geteste) LED 
tube lights zullen worden beschouwd als een gelijkwaardige vervanging en op de 
vervolgvraag of in de toekomst fluorescentielampen net als gloeilampen zullen worden 
verboden. Er zal wel kort worden stilgestaan bij de implicaties van deze belangrijke 
wijzigingen van wetgeving op de kwaliteit en betrouwbaarheid van LED-lampen en 
productieprocessen. 

De Ro HS richtlijn en de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) 
richtlijn wereldwijd voor grote uitdagingen gezorgd voor de industrie. Van bedrijven langs 
de gehele supply chain wordt verwacht te denken over het eco-design van de gehele 
productlevenscyclus om materialen, ontwerpen en productieprocessen simultaan te 
veranderen [YuJ06]. Misschien ten overvloede: een "richtlijn" van de Europese Unie in 
tegenstelling tot soms gedacht wordt niet vrijblijvend. Met richtlijn wordt in dit geval 
namelijk het volgende bedoeld: een bindende instructie van de E.U. aan de lidstaten om 
hun wetgeving aan te passen op de wijze zoals in de richtlijn is aangegeven [Bar98]. 

Yu et al. [YuJ06] hebben een onderzoek gehouden onder Chinese producenten in hoeverre 
de RoHS en WEEE richtlijnen impact heeft gehad op de bedrijfsvoering. In Tabel 6 is 
samengevat hoe sterk de impact werd bevonden van de uitdagingen op diverse vlakken. 
Supply Chain Management bleek de meest significante impact te hebben gevolgd door het 
testen en verifieren van materialen. Een van de belangrijkste problemen was het vinden 
van bronnen van materialen en componenten die voldoen aan RoHS, tegen een 
competitieve prijs. Een antler probleem bleken de risico's die geassocieerd worden met de 
consistentie van productkwaliteit van massaproductie, omdat materiaaltestrapporten 
normaal gesproken alleen van steekproeven komen. Hoewel de meeste bedrijven tevreden 
waren met de samenwerking met leveranciers, waren er toch ook klachten. 
Materiaaltesten en verificaties zijn moeilijke kwesties. Voor een deel vanwege de hoge 
kosten om te testen en het voldoen aan Ro HS en voor een ander dee! door het beperkte 
aantal professionele instanties voor certificering in China. Verder is er onduidelijkheid over 
wat en hoe te testen door onvoldoende informatie of door dubbelzinnige interpretatie van 

10 Voluit: restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [Eur03] . 
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RoHS. Verder gaf 72% van de respondenten aan dater technologische innovaties inclusief 
nieuwe productielijnen en installaties nodig was om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. 

Tabel 6: Uitdagingea om te voldoen aan Ro HS en WEEE [Uit: Yn06]. 

Impact Very Significant Less insignificant Very 
Challenges significant significant insignificant 

Technological innovation 16% 40% 24% 14% 6% 
Supply chain management 42% 40% i6C}6 29-6 0 

Cost implications 28% 46% 20% 496 2% 
Material testing & verification 34% 40% 16% 10% 0 

Supply cycle 10% 22% 40% 229-6 6% 

Deze veranderingen hebben geleidt tot werken met nieuwe componenten en 
productiemethoden. Een eenvoudig voorbeeld van een component van de LED-lam pen 
waar dit mogelijk voor gold, is soldeer. Omdat Ro HS het gebruik van Jood verbiedt, zijn 
traditionele tin-loodlegeringen ook verboden. Alie Joodvrije legeringen hebben een hogere 
smelttemperatuur dan traditionele tin-loodlegeringen [Bra07]. De temperatuur van het 
soldeerapparaat moet warden verhoogd en zowel de onderdelen als de printplaat moeten 
bestand zijn tegen deze hogere temperatuurniveaus. Onderdelen die beschadigd kunnen 
raken bij hoge temperaturen zijn onder andere plastic, LEDs en elektrolytische 
condensatoren ( elco's) [Van OS]. Al deze soort componenten zijn terug te vinden in de LED 
tube lights. Afhankelijk van wanneer de fabrikant is overgestapt op Ioodvrij soldeer, is niet 
duidelijk in welke mate deze is ingesteld in de omgang met relatief nieuwe materialen. 
Loodvrij soldeer vergt niet alleen het hanteren van hogere smelttemperaturen, maar ook 
kennis van de materiaaleigenschappen. Het materiaalgedrag van deze nieuwe legeringen 
zullen namelijk anders zijn dan de vertrouwde materialen. Een van de grootste problemen 
met loodvrij soldeer is het ontstaan van "whiskers" [Fre07] (Zie voorbeeld Figuur 30). De 
vorming van deze whiskers kan snel gaan, maar kan ook pas na jaren problemen 
opleveren. De whiskers kunnen namelijk zeer Jang worden en uiteindelijk lei den tot 
kortsluiting. 

Figuur 30: Whisker-vorming fUit: Fre07] 
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De overstap op loodvrij soldeer is slechts een voorbeeld van de ingrijpende gevolgen voor 
de industrie door gewijzigde regelgeving. Producenten hebben op diverse terreinen allerlei 
aanpassingen moeten doen, wat niet in de laatste plaats drastische gevolgen heeft voor 
productkwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. In sommige gevallen moest er worden 
leren gewerkt met nieuwe materialen, methoden en technieken en dat is bijna 
vergelijkbaar met het opnieuw moeten leren !open. 

5.2. Verwacht ingspat ronen van LED-lampen als algemene verlicht ingsbron 

Veelgenoemde voordelen van LEDs in de literatuur zijn: lange levensduur, betrouwbaar, 
klein, lichte gewicht, schokbestendigheid, geringe warmteontwikkeling, direct gekleurd 
licht mogelijk en geluidsarm [Wil78]. Deze kwalificaties worden al decennia gebruikt voor 
monochromatische LEDs en er wordt vaak vanuit gegaan dat deze ook gelden voor de 
huidige High Power LEDs en witte LEDs. 

Wanneer er gekeken wordt naar gebruikerservaringen van LED-verlichting op 
internetfora, discussiegroepen en dergelijke valt op dat een aantal van deze positieve 
eigenschappen niet blijken te gelden voor sommige LED-lam pen. 

De aanleiding van het onderzoek was het verzoek van LedNed om de betrouwbaarheid van 
LED-lam pen te onderzoeken. Eerdere experimenten wezen erop dat LEDs niet per definitie 
een lange levensduur hebben en betrouwbaar zijn. Dit beeld wordt bevestigd door de 
literatuur: er bestaan zeer grote verschillen in betrouwbaarheid van LED-verlichting 
[Nar07]. 

De warmteontwikkeling is vergeleken met gloeilampen zeer gering, maar zorgt 
desondanks voor grote problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid. Huidige 
armaturen zijn niet ontworpen met het oog van warmtegeleiding van de LED-lam pen. 
Retrofit LED-lam pen raken in sommige armaturen hun warmte nauwelijks kwijt, wat de 
levensduur sterk vermindert. 

N aast levensduur zorgt het kleuraspect voor veel klachten. De kleur licht van lamp en 
wordt aangegeven door middel van de (gecorreleerde) kleurtemperatuur (Correlated 
Color Temperature, CCT), kleurcode of benaming van de kleur. Fabrikanten blijken 
verschillende interpretaties te hebben van een bepaalde kleur en er worden verschillende 
kleurcodesystemen gebruikt. Niet zelden blijkt een lamp een geheel andere kleur te geven 
dan de klant verwacht had. 

Kleurtemperatuur alleen blijkt geen goede maat te zijn. Omdat LEDs niet gelijkmatig over 
het lichtspectrum licht uitstralen, maar op bepaalde frequenties pieken vertoont, kunnen 
voorwerpen onder twee verschillende lam pen ondanks dezelfde CCT. Bepaalde kleuren 
zullen anders lijken omdat bepaalde kleuren ontbreken. Onze hersenen corrigeren hier 
grotendeels voor, maar vooral op foto's zijn deze verschillen duidelijk zichtbaar. Om aan te 
even hoe gelijkmatig het kleurenspectrum van de lamp is, er de prestatiemaat Color 
Rendering Index (CRI) ontwikkelt. Deze schaal loopt van 0 tot 100, waarbij een gloeilamp 
de 100 benaderd. Om de verwarring compleet te maken is hoger niet altijd beter, maar 
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blijkt dit af te hangen van de taak [Nar02]. CRI is daarom geen bruikbare maat voor LED
Jampen. 

De grote diversiteit van LED-Jam pen maakt het voor de consument Jastig om de lamp te 
vinden met de geschikte lichtopbrengst. De gespecificeerde Jumenoutput van de lamp lijkt 
een goede vergelijkingsmaat, maar uiteindelijke lichtrendement wordt bepaald door de 
combinatie van lamp en armatuur. De relatie tussen het vermogen van de lamp en de 
Jichtopbrengst is niet een op een. Meer watt betekent niet automatisch meer licht. Het 
aantal LEDs waaruit een LED-lamp bestaat is evenmin een maat voor de Ji ch top brengst. 

Kortom, een groat dee) van de klasse 1 en 2 fouten zal veroorzaakt zijn doordat er niet 
genoeg rekening wordt gehouden met verwachtingspatronen van de klanten. • 
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L ed t here be light 

"The only way to discover the limits of the possible 
is to go beyond them into the impossible." 

-Arthur C. Clarke 

6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies 

De MTTF van de goede witte LEDs is volgens ASSIST [Bul06] in de orde van de 20.000 uur. 
De in dit afstudeeronderzoek geteste lam pen hebben een MTTF van ongeveer 1200 uur en 
2300 uur, afhankelijk of de levensduur wordt gedefinieerd als 70% lumenbehoud of 50% 
lumenbehoud. Het lumenbehoud wordt bepaald ten opzichte van de genormaliseerde 
waarden op t=24 uur. ASSIST raadt aan om te normaliseren op t=lOOO uur. De 
achterliggende veronderstelling is dat de lampen een levensduur hebben van 20.000, en 
dat de eerste 1000 uur als stabilisatieperiode moet wordt beschouwd. De data tussen 
t=lOOO uur en t=6000 uur moet worden gebruikt voor voorspellen van de levensduur. Een 
levensduurtest volgens de aanbevelingen van ASSIST duurt daarmee ruim 8 maanden, wat 
in deze snel bewegende markt eigenlijk geen optie is. 

Omdat de LED Tube Lights in echter zo sterk degraderen, is het onrealistisch een 
stabilisatieperiode van 1000 uur te gebruiken. Een consument zal de lamp namelijk 
vergelijken zoals in de beginsituatie. Phlips Lumileds [Phi07] kiest er daarom voor de licht 
output te normaliseren op t=24 uur. De stabilisatieperiode is dan nog niet ingetreden, 
maar zoals in dit afstudeeronderzoek wordt gesteld is het niet nodig hetzelfde tijdstip te 
hanteren voor normalisatie en stabilisatie. Aan het begin van het experiment werd 
verondersteld dat de instabiele periode duidelijk te onderscheiden zou zijn van de stabiele 
periode door analyse van de varianties. Dit blijkt echter slechts gedeeltelijk op te gaan. 

In dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid van de lamp vrijwel volledig bepaald door het 
degradatiegedrag van de LED-componenten. Wanneer witte LEDs werkelijk de beloftes van 
een levensduur van 50.000 uur meer gaan waarmaken, is de verwachting dat andere faal
en degradatiemechanismen een rol gaan spelen dan alleen de relatieve lichtopbrengst. In 
dit onderzoek is bijvoorbeeld niet gekeken naar kleurendegradatie. Bij toenemende 
Ievensduren kan fosfordegradatie en andere degradatiemechanismen zorgen voor 
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verschuiving van de kleur van de lamp. Het licht van Jam pen gebaseerd op pcLEDs wordt 

dan waarschijnlijk blauwer na een bepaalde periode. De levensduur van drivers en andere 
componenten moeten matchen met de Jevensduur van de LEDs. De vraag is of dat zo blijft, 
wanneer de witte LEDs de beloofde Jange levensduren gaan halen. Warmteafvoer bij met 
name compacte lampontwerpen is nu nog een grate uitdaging. In de toekomst, wanneer 
LEDs gangbaar warden, zullen er specifieke armaturen komen die rekening houden met de 
specifieke warmteontwikkeling. Omdat niet iedereen gelijk alle armaturen zal vervangen, 
zal er een grate vervangingsmarkt blijven voor gloeilampen en fluorescentielampen, in de 
vorm van retrofit LED-lampen. 

Verhagen van de omgevingstemperatuur met 30K blijkt slechts beperkt bruikbaar voor het 
versnellen van de degradatie van lampen. In tegenstelling tot conventionele lam pen is er 

nog geen testmethodiek om de levensduur van LED-lam pen te bepalen, laat staan het 
bestaan van versnelde testmethodieken. Op LED-componentniveau is de stroomsterkte als 
stress or een goed alternatief voor temperatuur. In verband met de drivers van de geteste 
lam pen dit niet voor lam pen. 

De MTTF bepaald met het meetexperiment zegt alleen iets over de harde fouten en dan 
uitsluitend de klasse 4 fouten. Wanneer de onderzoekspopulatie representatief is voor de 
gehele populatie, is de MTTF echter veel kleiner, door het voorkomen van de klasse 1 en 2 
fouten. Bovendien kan er afgevraagd warden of de lam pen op SS°C ook niet moeten 
warden beschouwd als "normaal gebruik". Bij vergelijkbare lam pen, ligt 55°C vaak nog in 
de operating range. In dat geval is uitval veroorzaakt door gebruik op hoge temperaturen 
niet een klasse 2 fout, maar een klasse 4 fout. 

Tenslotte blijken zachte fouten ook bij deze ogenschijnlijk eenvoudige technologie een 
belangrijke rol te spelen. Voor consumentenelektronica waar de complexiteit steeds meer 
toenemend door de groeiende complexiteit, is het gemakkelijk voor te stellen dat het aantal 
klachten door zachte fouten groeit. Dat in de verlichtingswereld zachte fouten ook een zeer 
belangrijke rol spelen, blijkt we! wanneer gekeken wordt naar de respons van early 
adopters van LED-verlichting voor algemene verlichting. Voor accentverlichting en 
decoratie beginnen huidige LED-lampen volwassenheid te bereiken. Voor algemene 
verlichting, is de verwachting dat dit in de komende jaar bereikt zal warden. Een 
belangrijke belemmering voor de acceptatie van LED-lampen is de enorme variatie tussen 
commerciele lam pen [Nar07]. Oude vooroordelen zorgen er nog steeds voor dater 
wantrouwen bestaat over de kwaliteit van spaarlampen en TL-lam pen, terwijl de huidige 
kwaliteit ten opzichte van enkele jaren geleden sterk is verbeterd. Hetzelfde gevaar bestaat 
voor LED-lam pen, wanneer veel consumenten een negatieve indruk krijgen van de eerste 
LED-lam pen waar ze mee in aanraking komen. Narendran et al. [Nar07] waarschuwt 
daarom:"Low quality, low performance products could hurt the entire industry." 

De levenscycluskosten en betrouwbaarheid zijn belangrijke issues. Een belangrijk dee) van 
de klachten over de huidige generatie commercieel beschikbare LED-lampen ontstaan 
doordat zij de vergelijkingstest met traditionele lam pen niet doorstaan. De gangbare 
vergelijkingsmaten (lumen, kleurtemperatuur, Jevensduur, stralingshoek) zijn slechts 
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beperkt bruikbaar ter vergelijking van verschillende soorten lam pen. LED-technologie 
leent zich voor een diversiteit van toepassingen en ontwerpen. Naar verwachting zullen er 
op termijn zullen er specifieke standaardfittingen, formaten en bijbehorende armaturen 
ontwikkeld voor LED-lampen, wat de keuzes voor consumenten vergemakkelijk. Tot die 
tijd zal LED-verlichting voor algemene verlichting een zeer onstuimige markt blijven. 

6.2. Aanbevelingen 

De degradatie van de lampen zal sneller verlopen bij nog hogere temperaturen, maar het 
gevaar bestaat dater faalmechanismen warden getriggerd die niet voorkomen bij normaal 
gebruik grater. De aanpak van dit afstudeerverslag werkte omdat de degradatiesnelheid in 
een redelijk tijdsbestek te bepalen was. Naarmate LED-lam pen betrouwbaarder warden en 
de MTTF stijgen, zijn snellere methoden nodig om de levensduur te bepalen. 

In dit afstudeeronderzoek is betrouwbaarheid van kleur niet meegenomen. Dit aspect zal 
een rol spelen wanneer de levensduur van de LED-lam pen grater wordt. Er is onvoldoende 
kennis hoe dit aspect bepaald moet warden. Er is bekend welke kleurshifts te constateren 
zijn door mensen, maar onderzoek naar of de grenzen van constateren en accepteren 
hetzelfde !open nu nog. 

Vanwege de grote diversiteit van LEDs en LED-lampen is generalisatie van de resultaten 
zeer beperkt mogelijk. Wat we! blijkt uit dit onderzoek dat de huidige aanbevelingen van 
ASSIST niet zomaar toepast kunnen warden. Het normalisatietijdstip t=1000 uur mag 
alleen toegepast warden voor LEDs en LED-lam pen met zeer lange levensduren en 
beperkte re la ti eve degradatie gedurende de stabilisatieperiode. Een aanbeveling van dit 
onderzoek is om het normalisatietijdstip niet gelijk te stellen aan het stabilisatietijdstip. 

De meetopstelling werkt alleen voor dit specifieke lamptype. Het is ondoenlijk om voor 
elke lamptype een nieuwe meetopstelling te bedenken. Een aanbeveling voor 
vervolgonderzoek is te zoeken naar generieke meetopstellingen. 
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8. Bijlagen 

Meetformulier 25 °C 

Led there be lig ht 

[Measurement sheet lamps at 25 °C, adapted version for use outside 

temperature chamber] 

II Meetformulier 55 °C 

Measurement sheet lamps at 55 °C 

III Meetresultaten (gemiddelde gemeten verlichtingssterkte in lux) 

IV Relatieve verlichtingssterkte, genormaliseerd op t=24 uur (percentage) 

V Degradatie- en faalmechanismen van gloeilampen, halogeenlampen en 

fluorescentiebuizen 

VI Datasheets Honglitronic LED-component HL-A-3528H196W-A170 WHITE 

VII ASSIST Sample Data Sheet for Low-power LEDs 
ASSIST Sample Data Sheet for LED Systems [Uit: Bul06] 
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Bijlage I: Meetfonnulier 25°C [Measurement sheet 25°C] 

·-1-----1 
!Previous measurement date and time A (is C of previous measurement!) .... __________ ,,,_ _____ ---! ., .. ' . . ... 

i ... P_r_e_v_io_u_s_to_t_a_l_o..:..p_e_r_a_ti_n""'g_t_im_e _____ -+-__________ .._ _____ __. ~.Es 12.<:>f.E~E!\/i ous measurement!) 

i Date and time this measurement ·------------------( 

rrotal operating time !--------------------_..D, is __ B_:,'" (,~~A) . 
i 

''· '· ··"··'~' · ''''····' · "· - - -'· ""··· ·' 

IRoomtemperature (Celsius) ! . '" .... .... . .. .. ····· ... ... .. . .... . · ·· ···•·· ·· ·•······ ~! --------!!• rn 

.. ... :l lu~·-(8,7,6. : .) .. ... ...... ... ... 11# defect LEDs L .... .... _ .~a _rl1J?~;;-~ L_u_x_(.;...1_,2_,_3_ .. ...;. ) _____ ...__.._ __ .._ ____ __,_ ______ .... c_u1r_ren_1t_(.:...m_A .... ) _,,_R_e_m_a_rk_s ____________ ~ 
! 1 
i 
i 

1-------------4-----------+-------l--------I 
~- ,., . "'' . '"' ... 21----------~-----------+-------1--------1 

31-----------+---------+------+-------l 
41-------------4-----------+-------l--------11 

·· ~1------------l------------+-------1--------1 

i 

61-------------4-----------+-------l--------I 
71------------l------------+-------1--------1 
8L----------L------------1L-------.L------+-----------------I 

!Time start and end measurement (Duration): 

i 11 l ·········· ... ·.. . 1--------------4-----------+-------l--------11· ············· 
I-· 12&.----------~-----------4---------------1 
,,, ..... _, __ ' ... ' ~?.1----------+----------+------+------l 
l-····· ··-·--······· 141---------+----------4------4-------1 
l 15 ,... l-----------+-----------+-------1--------i 
L ____ ..................... ... 1§1--------------4-----------+-------1--------ll ················· 
! 
L.. ..................... . . 
! 

171-----------~-----------+-------l--------I·-··· · ............ . 
18L----------...L..-----------L------L-------+-----------------4 

!Time start and end measurement (Duration): 
' ~~~--··--•·-- -~--·· .. -NM_,'~ r · ··-~·,.;•,w - ~·-~•·'.W-,j 

i ! .. m lcucrent mees~c~n~t;"'~(r~~ rnt=~=i ... Tf.?ti)_l _"!1.E:!~surement duration (min) 
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Bijlage II: Meet formulier 55°C [Measurement sheet 55°C] 

........ 1 ------!Im 
A (is E of previous measurement!) ___________ ...._______ . . ....• ... 

______ ......, ____________ --l __________ __. ______ --1 B (is D of previous measurement!) 

28 

c 
1---------------------t_I?~ i.~ ~+_t<;-A) . , . 

E ' ' v -- - ~ -- - - v •- - w 

~ 

·····.··-1 -----1:~~·-·· ··-~·········~······I· ·· 
.. .. 1..... ...... ..... ·· ··-· ·· .J .. ......... ____ ... .. r· :~:-................... ···· ·· , 

!Lux (8,7,6 ... ) \#defect LEDs 1current (mA) IR'~~;~k·~ 

Time start and end measurement (Duration): 

Current measuring time (start) 
.. - -- ---- -------r···· · .. ·-·-···· ··· -

l 
; 

current (mA) at 55 °C 
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Bij lage Ill: Meetresultaten (gemiddelde gemeten verl ichtingsst erkte in lux) 

Meting nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Branduren 0:00 1:00 24:00 74:45 100:00 147:00 244:30 267:30 318:00 414:00 432:00 484:00 575:00 675:00 772:00 910:00 1000:00 
Lamp nr 

Board 0 1 320 327 335 321 319 314 303 300 295 284 286 288 273 267 257 251 245 
25°C 2 287 295 300 304 301 294 297 290 284 277 273 269 262 259 252 243 244 

3 322 328 333 322 319 313 307 304 298 289 290 283 277 272 264 258 252 
4 328 335 337 326 321 317 310 305 301 287 289 282 276 269 260 255 248 
5 339 345 341 337 333 328 318 313 308 297 299 290 284 276 267 261 255 
6 362 368 363 364 360 355 343 339 334 321 323 314 308 299 290 284 276 
7 339 345 347 337 334 329 318 315 309 299 301 293 288 280 272 269 261 
8 315 320 310 319 314 312 302 300 294 284 285 278 273 265 256 251 244 

Board 1 11 323 339 339 326 323 318 309 305 299 289 290 281 277 269 260 251 247 
25°C 12 316 318 326 313 311 305 297 294 289 276 279 267 266 258 252 241 239 

13 311 316 321 311 308 303 295 293 286 275 278 269 266 259 251 242 239 
14 324 333 339 321 318 310 301 298 290 280 281 271 269 261 252 242 241 
15 332 334 338 327 323 317 309 307 298 288 289 281 276 268 260 250 247 
16 387 394 394 384 379 372 361 357 349 335 336 326 322 312 302 290 286 
17 334 341 347 331 329 323 311 309 302 288 289 281 276 269 260 250 250 
18 314 321 324 318 315 312 304 301 295 286 287 280 275 269 261 253 251 

Meting nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Branduren 0:00 1:00 24:00 27:03 100:00 168:30 265:30 337:00 432:00 502:00 592:00 691:00 788:00 924:00 1000:00 

Lamp nr 

Board 2 21 341 345 351 347 335 324 306 294 282 277 270 259 250 239 237 

55°C 22 330 333 332 329 313 305 288 276 260 255 249 241 232 222 217 

23 300 303 305 
24 335 342 345 342 320 307 292 282 270 267 264 258 251 241 233 

25 351 353 358 355 339 324 306 297 277 274 265 257 248 234 228 

26 323 329 334 332 318 309 299 286 270 263 256 249 240 229 221 

27 366 366 373 365 355 343 329 316 298 292 286 278 267 256 246 
28 323 325 320 319 308 291 285 271 257 250 247 239 224 220 210 
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Bijlage IV: Helatieve verlichtingssterlcte, genormaliseerd op t=24 uur (percentages) 

Meting nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Branduren 0:00 1:00 24:00 74:45 100:00 147:00 244:30 267:30 318:00 414:00 432:00 484:00 575:00 675:00 772:00 910:00 1000:00 
Lamp nr 

Board 0 1 95,5 97,6 100,0 95,8 95,1 93,7 90,3 89,4 87,9 84,6 85,2 85,8 81,5 79,6 76,7 74,8 73,0 
25°c 2 95,8 98,3 100,0 101,5 100,3 98,0 99,0 96,8 94,8 92,3 91,0 89,8 87,3 86,3 84,1 81,0 81,3 

3 96,7 98,3 100,0 96,7 95,8 94,0 92,2 91,3 89,5 86,8 87,1 85,0 83,2 81,7 79,3 77,5 75,5 
4 97,2 99,4 100,0 96,6 95,1 94,1 91,8 90,5 89,2 85,2 85,6 83,5 81,8 79,7 77,0 75,5 73,6 
5 99,4 101,0 100,0 98,7 97,7 96,0 93,1 91,6 90,3 87,0 87,5 84,9 83,3 80,9 78,3 76,4 74,8 
6 99,7 101,5 100,0 100,3 99,2 97,9 94,6 93,4 92,0 88,4 89,0 86,5 84,8 82,5 79,9 78,2 76,1 
7 97,6 99,3 100,0 97,1 96,1 94,8 91,6 90,8 88,9 86,0 86,6 84,3 82,9 80,7 78,4 77,4 75,2 
8 101,5 103,2 100,0 102,9 101,3 100,5 97,4 96,8 94,7 91,5 91,9 89,7 87,9 85,3 82,4 81,0 78,5 

Board 1 11 95,3 100,0 100,0 96,2 95,3 93,8 91,2 89,8 88,2 85,1 85,4 82,7 81,6 79,4 76,7 74,0 72,9 
25•c 12 97,1 97,7 100,0 96,0 95,5 93,5 91,2 90,3 88,8 84,8 85,6 82,0 81,6 79,3 77,3 74,0 73,3 

13 97,0 98,6 100,0 97,0 96,1 94,4 92,0 91,3 89,2 85,8 86,6 83,9 82,8 80,7 78,2 75,4 74,6 
14 95,4 98,2 100,0 94,7 93,7 91,4 88,6 87,9 85,5 82,4 82,7 79,9 79,4 76,8 74,3 71,4 71,1 
15 98,2 98,8 100,0 96,7 95,7 93,9 91,4 90,8 88,3 85,2 85,6 83,1 81,8 79,4 77,0 74,1 73,2 
16 98,2 100,0 100,0 97,5 96,3 94,4 91,6 90,7 88,6 85,0 85,3 82,8 81,7 79,3 76,6 73,7 72,7 
17 96,4 98,3 100,0 95,5 94,8 93,1 89,8 89,2 87,2 83,1 83,3 81,1 79,5 77,6 75,0 72,0 72,2 
18 96,9 99,2 100,0 98,1 97,4 96,3 94,0 93,0 91,2 88,3 88,7 86,6 84,9 83,2 80,5 78,2 77,4 

Meting nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Branduren 0:00 1:00 24:00 27:03 100:00 168:30 265:30 337:00 432:00 502:00 592:00 691:00 788:00 924:00 1000:00 

Lamp nr 

Board 2 21 97,3 98,4 100,0 98,9 95,4 92,3 87,3 83,9 80,5 78,9 77,0 73,9 71,2 68,2 67,6 
ss•c 22 99,4 100,5 100,0 99,2 94,4 91,9 86,9 83,1 78,4 76,9 75,0 72,7 70,0 66,8 65,5 

23 98,4 99,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 97,2 99,3 100,0 99,1 92,9 89,0 84,6 81,9 78,2 77,5 76,5 74,9 72,7 70,0 67,6 

25 97,9 98,6 100,0 99,0 94,6 90,5 85,5 83,0 77,4 76,5 73,9 71,8 69,1 65,4 63,7 

26 96,7 98,7 100,0 99,4 95,4 92,7 89,5 85,8 81,0 78,9 76,8 74,5 72,0 68,5 66,3 

27 98,3 98,1 100,0 97,9 95,3 91,9 88,2 84,7 80,0 78,4 76,6 74,5 71,5 68,7 66,0 

28 101,1 101,6 100,0 99,8 96,2 91,1 89,2 84,7 80,3 78,1 77,2 74,6 70,1 68,7 65,6 

96 



Bijlage V: Degradatie- en faalmechanismen van gloei!ampen, halogeenlampen en 

fluorescentiebuizen 

In paragraaf 1. 7 wordt vermeld dat van diverse soorten lam pen faal- en 
degradatiemechanismen bekend zijn. In deze bijlage warden enkele van die mechanismen 
beschreven. Deze kennis wordt toegepast voor levensduurtesten van die lam pen. Er zal 
duidelijk warden waarom levensduurtesten voor die lam pen niet toegepast kunnen 
warden op LED-lam pen. Elke soort lamp heeft namelijk specifieke faal- en 
degradatiemechanismen alleen voor die lamp gelden. 

Gloeilampen 

Bij een gloeilamp wordt een wolfraamgloeidraad verhit door elektrische stroom en wordt 
witgloeiend. Hoe hoger de draad verhit wordt, hoe beter de verhouding tussen licht en 
warmte en dus het lichtrendement van de lamp wordt. Bovendien stijgt de 
kleurtemperatuur (het licht wordt blauwer). De grens van het verhitten is begrensd door 
het smeltpunt van wolfraam. Maar ook onder dit smeltpunt verdampen er 
wolfraamatomen van de gloeidraad. Dit zichtbaar is aan de grijze aanslag binnen in de 
glazen bol neerslaat. Daardoor wordt de lichtstroom van een lamp kleiner, vandaar dater 
een relatief grate bol nodig is ten opzichte van de gloeidraad, zodat de neerslag verdeeld 
wordt en de afname van lichtstroom beperkt blijft. Een verhoging van de 
gloeidraadtemperatuur en dus de gloeilamp gaat daardoor altijd samen met een verkorting 
van de levensduur. 

Het inschakelgedrag heeft ook invloed op de levensduur van een gloeilamp. Zolang de 
wolfraamdraad koud is, heeft hij een veel lagere weerstand dan wanneer hij gloeit. 
Wanneer een koude lamp ingeschakeld wordt, trekt hij dus een korte tijd een veel hogere 
stroom dan de nominale lampstroom, waardoor gloeilampen het meestal begeven bij 
inschakelen [IESOO] [Ebn01 ]. 

Wanneer een hogere elektrische stroom door de draad wordt gestuurd neemt de 
draadtemperatuur en de lichtopbrengst toe maar het verzwakkingproces wordt ook 
versneld. Dit stelt een grens aan de lichtopbrengstvan een gloeilamp. 

Het metaal van de gloeidraad van een normale gloeilamp heeft de neiging langzaam te 
verdampen en neer te slaan op het lampglas. Dit wordt hierdoor donkerder; ook verzwakt 
hierdoor de gloeidraad. Als er door fluctuaties in de verdamping een dunne plek in de 
gloeidraad ontstaat, neemt de stroomdichtheid en de temperatuur ter plaatse toe. Dit 
vergroot weer de verdampingssnelheid op die plaats. Op den duur brandt de gloeidraad op 
zo'n plek door. 

Het doorbranden van de gloeidraad is meestal de hoofdoorzaak dat een gloeilamp stuk 
gaat. In andere gevallen kan er sprake zijn van andere defecten, zoals mechanische 
defecten van de glazen bol, het doorbranden van de steundraden of het atbreken van de 
aansluitingen. 
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In de praktijk de volgende vuistregels aangehouden voor gloeilampen [Ebn01]. Wanneer 
de aangelegde spanning toeneemt of afneemt met 5% (vergeleken met de nominale 
spanning), dan: 

• verdubbelt, respectievelijk halveert de levensduur. 
• neemt de elektrische stroom 3% toe/af, en het elektrisch vermogen toe/af 

met8%. 
• neemt de lichtstroom toe/af met 15% en verandert de kleurtemperatuur 

met2%. 

Halogeenlampen 

De halogeengloeilamp (hierna verkort tot halogeenlamp) is een verbeterde versie van de 
gloeilamp. Een halogeenlamp is een gloeilamp waarbij een kleine hoeveelheid halogeen 
(broom of jodium) is toegevoegd aan het verder inerte gas in de lamp. In een halogeenlamp 
reageert het aanwezige halogeen echter met de metaaldamp en vormt een halogenide 
(verbinding die een halogeen bevat). Dit is een damp die bij hoge temperatuur ontleedt in 
metaal en halogeen. Op deze manier wordt het verdampende metaal voortdurend 
teruggevoerd naar de draad, en wel in hoofdzaak daar waar het nodig is: op de heetste en 
dunste plaats van de gloeidraad (dit is een voorbeeld van chemisch transport). Door deze 
zelfreparatie kunnen halogeenlampen een hogere gloeidraadtemperatuur tolereren dan 
normale gloeilampen, en hebben daarmee een hogere lichtopbrengst. Omdat er geen 
wolfraam verdampt, vervalt die reden om grote glazen bollen te gebruiken zoals het geval 
is bij een gewone gloeilamp. Er wordt stabielere (en duurdere) kwartsglas warden 
gebruikt, zodat een hogere binnendruk mogelijk wordt, waardoor het verdampen van 
wolfraam verminderd wordt. Dit verhoogt de levensduur (of een geeft hoger rendement bij 
een gelijkblijvende levensduur). Tenslotte kan door het kleinere binnenvolume een beter 
(en duurder) gasmengsel gebruikt warden, wat weer het verdampen van de gloeidraad 
tegengaat [IESOO][Ebn01]. 

Bij een halogeenlamp (halogeengloeilamp) kan de stroom kort na het inschakelen het 15-
voudige van de nominale waarde bedragen. Na ongeveer O,ls is de wolfraamgloeidraad op 
bedrijfstemperatuur en heeft de lamp zijn maximale lichtsterkte bereikt. Nu stijgt echter 
ook nog de temperatuur van de voet, waar zich enkele weestanden bevinden die geen licht 
geven. Hierdoor daalt de elektrische stroom en daarmee de lichtstroom. 

Een ander veelgenoemde factor die van invloed is op de levensduur van 
halogeengloeilampen, is het aanraken van het de glas met de blote hand. De organische 
stoffen (huidvetresten van de vinger) die achterblijven verkolen en branden in. Deze 
donkere vlekken zorgen voor een grotere verhitting van de lamp die de levensduur sterk 
verkort. 

Gasont ladingslampen 

Gasontladingslampen kunnen warden onderverdeeld in lagedruk gasontladingslampen en 
hogedruk gasontladingslampen. TL-lam pen vallen hieronder onder de eerste categorie. 
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De eerste lagedruk kwiklampen gaven een onaangename blauwgroene kleur. Gevuld met 
neon, de neonlamp, wordt de lamp we! een populaire lamp voor het gebruik voor reclame. 
Deze lamp is voorloper van de huidige TL-lamp. Door het toepassen van verschillende 
soorten fluorescentiepoeders aan de binnenzijde van de lamp, werden de kleurweergave
eigenschappen sterk verbeterd, wat resulteerde in bruikbare lampen voor in huis. In de 
jaren tachtig werden compact fluorescentielampen ontwikkeld. Deze moesten geplaatst 
kunnen worden waar compactere lichtbronnen gewenst waren. Bovendien waren ze 
energiezuinig alternatief voor de gloeilamp. Deze lamp en hebben een langere levensduur 
dan gloeilampen, maar zijn duurder in aanschaf [Vis92]. 

Halogeen-metaaldamplampen vallen onder de categorie hogedruk ontladingslampen. Bij 
dit type lam pen wordt er tussen twee elektroden een vlamboog opgewekt. Voor het 
aansteken is een hoogspanningsimpuls nodig. Deze lam pen hebben een hoger rendement 
dan (halogeen)gloeilampen. Een nadeel van deze lamp en zijn dat ze een 
voorschakelapparaat nodig hebben, wat het duurder en zwaarder maakt. Verder kunnen 
deze lam pen elektrisch niet goed gedimd kunnen worden. 

De levensduur van gasontladingslampen wordt verkort door het frequent in- en schakelen. 
Daarnaast is het type voorschakelapparaat bepalend voor de levensduur van de lam pen. Bij 
sommige lamp en is het koud opstarten niet mogelijk, of heeft koud opstarten een negatieve 
invloed op de levensduur [IESOO]. 
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Bijlage V: Datasheet Honglitronic LED-component 

Bijlage VI: ASSIST Sample Data Sheets for low-power LEDs; 

ASSIST Sample Data Sheets for LED Systems [Uit: Bu106] 
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Features 

•SINGLE COLOR. 

ATTENTION 
OBSERVE PRECAUTIONS 

FOR HANDLING 
ELECTROSTATIC 

DISCHARGE 
SENSITIVE 
DEVICES 

HL-A-3528H196W-A170 WHITE 

Description 

•SUITABLE FOR ALL SMT ASSEMBLY AND SOLDER 

The White source color devices are made with Gallium 

Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide White 

PROCESS. 

•AVAILABLE ON TAPE AND REEL. 

•IDEAL FOR BACKLIGHTING. 

•PACKAGE : 2000PCS I REEL. 

Package Dimensions 

Notes: 

1. All dimension units are millimeters. 

2.All dimension tolerance is ±0.2mm unless otherwise noted. 

3.An epoxy meniscus may extend about 1.5mm down the leads. 

4.Burr around bottom of epoxy may be 0.5mm max .. 

SPEC NO: A1539 

APPROVED: 

REV NO: V1 

CHECKED: 

Light Emitting Diode. 

3.5(.138)± 0.2 

3.2(.126)± 0.2 

2 

~ 
~ 
~ 
<"i 
•(S,1 

,.......,__~ 

POLARITY MARK 

~-+--~_L~-
COl~8J f N 

1 ----!>I-- 2 

~I 0 · C! o q -& 0) +I e. . 
N 
0---~ 

DATE: AVG/16/2006 

DRAWN: 
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Selection Guide 

Iv (med) Viewing 

Part No. Dice Lens Type 
@20mA Angle 

Min. Typ. 291/2 

HL-A-3528H196W-A 170 WHITE (lnGaN) WATER CLEAR 750 1150 120° 

Note: 
1. 01/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value. 

Electrical I Optical Characteristics at T A=25°C 

Symbol Parameter 

VF Forward Voltage 

IR Reverse Current 

x 
Chromaticity Coordinates 

y 

c Capacitance 

Absolute Maximum Ratings at T A=25°C 

Parameter 

Power dissipation 

DC Forward Current 

Peak Forward Current [1] 

Reverse Voltage 

Operating/Storage Temperature 

Note: 
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. 

SPEC NO: A1539 

APPROVED: 

REV NO: V1 

CHECKED: 

Device 

White 

White 

White 

White 

Min. Typ. Units 

3.0 3.2 v 
5 uA 

0.29 

0.30 

100 pf 

White 

114 

30 

150 

5 

-40°C To +85°C 

DATE: AVG/16/2006 

DRAWN: 

Test Conditions 

IF=20mA 

VR = 5V 

VF=OV;f=1 MHz 

Units 

mW 

mA 

mA 

v 

PAGE: 2 OF 5 



,..-;-t-:':.~ . 

".,

0

} Hongl1t"ron1c 

WHITE HL-A-3528H196W-A170 

Reliability Test Items And Conditions 
The reliability of products shall be satisfied with items listed below. 

Confidence level :90% L TPD :10% 

No. Items Test Condition Test Hours/Cycles 

1 Re flow Temp:240'C±5'C Min.5 sec. 6 Min . 

2 Temperature Cycle 

3 Thermal Shock 

4 High Temperature Storage 

5 Low Temperature Storage 

6 DC Operating Life 

7 High Temperature/High Humidity 

20 40 60 80 
Ambient Temperature T 
Forward current A("C) 
Derating Curve 

100 

60 ,...-,--.,-~-,--,-.-r-~~~ 

i 40 1-: -i-H -+-+-i!-+.l'f-+-+ 

= 3o i~· +-1-+-+-l-f--+-+-+-1--+---''-!-~ 
~ 'r-+-+-+-+-l-'-+-1-1--+-r-+-+-+-< :; i u 20 ~1 -+-~, -t-b'-t--'--+-l'-!--+-+-I'-!-~ 

'E i-T+ 
~ 10 1 ' :, . 
o i-J_,.Lr-+--t--+-r-+-+-+-!c-+-t-i LL. i ' i 

0 2.6 ~.9 
Forward Voltage (V) 
Forward Current VS. 
Forward Voltage 

H:+100'C 15 min. 
""5 min 

L:-40'C 15 min. 

H:+100 'C 5 min. 
""10 sec. 

L:-10'C 5 min. 

Temp.:100'C 

Temp.:-55'C 

IF=20mA 

85 'C /R.H85% 

2.5 
I I I I I 
l i I I 
i I I I 

I ' ! I I I ! I 

I I 1/1 I 
I VI I I 
! /! l I i 

I !/ ! i I I i 
I/I I I I ! 

!/ ! I I I ! i 
0 0 10 20 30 40 50 

IF-Forward Currant (mA) 
Luminous Intensity vs. 
Forward Current 

I _,_, 
'-=-'-=-~~"=-"-'4~0~60 80 

Ambient Temperature Ta('C) 
Luminous Intensity 
Ambient Temperature 

300 Cycles 

300 Cycles 

1000Hrs. 

1000Hrs. 

1000Hrs. 

1000Hrs. 

1.0 
0.9 
0.8 

SPEC NO: A1539 

APPROVED: 

REV NO: V1 

CHECKED: 

DATE: AVG/16/2006 

DRAWN: 

Sample Size Ac/Re 

22Pcs. 0/1 

22Pcs. 0/1 

22Pcs. 0/1 

22Pcs. 0/1 

22Pcs. 0/1 

22Pcs. 0/1 

22Pcs. 0/1 
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GIR x 0. 205 0. 235 0. 270 0. 240 cg x 0. 305 0.350 0.380 0. 345 
X:0.24 X:0.35 
Y:0.22 y 0. 190 0. 250 0. 235 0. 175 Y:0.36 y 0. 360 0.395 0. 365 0. 330 

FIR x 0. 235 0. 260 0.295 0. 270 BIR x 0. 350 0. 390 0. 410 0. 380 
X:0.265 X:0.38 
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DIR x 0. 280 0. 305 0. 345 0. 315 
X:0.31 Tolerance for each Bin limit i s ±0.15 . 
Y:0.33 y 0. 325 0. 360 0. 330 0. 300 

SPEC NO: A1539 

APPROVED: 

REV NO: V1 

CHECKED: 

DATE: AVG/16/2006 

DRAWN: 
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HL-A-3528H196W-A 170 

SMT Retlow Soldering Instructions 

Number of reflow process shall be less lhan 2 times and cooling 

process to normal temperature is required between first and 

second soldering proc ess . 

Temperature Profile (Lead Solder) Temperature Profile (Lead-free Solder) 
8 sec. max 5 sec. max 

230 'C 

140-160'C 

~ 4'Clsec 
e max 
Q) 

~ 
Q) 

f- OVER 120 sec 

Time 

Recommended Soldering Pattern 
{Units: mm) 

25o·c 

180-2oo·c 

~ 4'Clsec 
e 
Cl) 

~ 
f-

--4·C/s00m 

Time 

B-i-B-J 
I 1.5 I 1.s I 1.5 I 

Tape Specifications 
(Units: mm) 

TAPE Polarity 

0.25 
[0.0099] 

SPEC NO: A1539 

APPROVED: 

Top 
Tape 
2.06 

[0.082] 

REV NO: V1 

CHECKED: 

2.00 
[0.079] 

-$-

m 
Mark 

4.00 
[0.157] 

~~ 
3.02 

[0.119) 

DATE: AVG/16/2006 

DRAWN: 

1.55 
[0.061] 

"': 

It) ...... 
(") 

ci 
0 
0 
a::i 

PAGE: 5 OF 5 



ASSIST recommends ... LED Life for General Lighting 
Sample Data Sheet for Low-power LEDs 

Vol. 1, No. 5 February 2005 

Data Sheet- Low-power LED Life 
This document outlines the life data and testing information that component manufacturers of low-power 
LEDs should provide. This data is to be measured under specific conditions as outlined in the accompa
nying document, "LED Life for General Lighting - Measurement Method for LED Components." 

Product Information 
Product Name __________________________________ _ 

ProductNumber ______ -'-----------------------------
TestDate(s) _________________________________ ~ 

Testing Procedure 

[Briefly outline the procedure and equipment used to derive life data presented in this document. Include a diagram 
showing the thermocouple attachment point.] 

Life Data 

r. 35•c 45•c ss·c 
L70'1• (hours) 

Lso% (hours) 

•Ts is the temperature of the point on the LED where the thermocouple is attached. This point is usually the solder 
joint or closest measurable location to the LED junction. 

35°C Life Graph 

[Insert life graph here] 

Additional Data 

45°C Life Graph 

[Insert life graph here] 

ss•c Life Graph 

[Insert life graph here] 

Number of product samples tested----------------------------
Heat sink description (size, shape, materials, etc.). ______________________ _ 

Ambient temperatures corresponding to Ts temperatures: 
@Ts 35°C @Ts 45°C ____ _ @Ts 55°C ____ _ 

Thermal resistance coefficients of the LED junction to the Ts measurement point, in °CNV (8,): 

@Ts 35°C @Ts 45°C @Ts 55°C ___ _ 

Voltage across the leads (V): 
@Ts 35°C ____ _ @Ts 45°C ___ _ @Ts 55°C ___ _ 

Current through the device (I): 
@Ts 35°C ____ _ @Ts 45°C ____ _ @Ts 55°C ___ _ 

Junction temperature (Ti= Ts + V-1-8,): 
@Ts 35°C ___ _ @Ts45°C ___ _ @Ts55°c ___ _ 

ASSIST is the Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies 
Prepared by the Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute, www.lrc.rpi.edu 

Lighting 
Researcli Center @Rens.ge1aer 



ASSIST recommends ... LED Life for General Lighting 
Sample Data Sheet for LED Systems 

Vol. 1, No. 6 February 2005 

Data Sheet - LED System Life 
This document outlines the life data and testing information that manufacturers of LED systems should 
provide. This data is to be measured under specific conditions as outlined in the accompanying docu
ment, "LED Life for General Lighting - Measurement Method for LED Systems." 

Product Information 
Product Name ___________________________________ _ 

Product Number __________________________________ _ 

TestDate(s) _________________________________ ~ 

Testing Procedure 

[Briefly outline the procedure and equipment used to derive life data presented in this document. Include a diagram 
showing the thermocouple attachment point.] 

Life Data 

_ Room Temperature 25°C 

L7Q';, (hours) 

Lso% (hours) 

25°C Life Graph 

[Insert life graph here] 

Additional Data 

Number of product samples tested----------------------------

Lighting 
Researdi Center 

ASSIST is the Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies 
Prepared by the Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute, www.lrc.rpi.edu 

®Rensselaer 




