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Abstract

Effekt och Lumen mätning av LED lampor

Johan Östling

I denna rapport undersökts effekt förbrukning och uppmätt antal Lumen
för en rad olika LED-lampor, reslutatet jämförs sedan med
specifikationerna för respektive lampa. Slutsatsen är att även fast
det är problematiskt att mäta antalet Lumen från en lampa, så går det
att uppvisa liknande resultat som förpackningen påvisar.
Effektförbruknings mätningar har mindre felkällor vilket ger ett
noggrannare resultat.
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Bakgrund 
 
L.E.D står för ”Light Emitting Diode” och används som ljuskälla för ett flertal 
olika applikationer. De kan hittas i trafikljus, gatlyktor, bakgrundsljus i 
mobiltelefoner och reklamskyltar. Det är först de senaste åren som LED lampan 
blivit billigare och tillräckligt kraftfull för att kunna ersätta glödlampan.  
     Glödlampans teknologi har funnits i mer än 100 år och i korthet går 
teknologin ut på att ström förs genom en metalltråd och som börjar glöda varvid 
ljus och värme skickas ut. En nackdel med glödlampan är att tillförd energi 
omvandlas till värme istället för ljus vilket är slöseri med energi. Lysrörslampor 
fungerar på ett helt annat sätt, elektricitet exciterar kvicksilvergas inuti lampans 
rör och producerar ultraviolett ljus vid deexitation. UV-ljuset passerar sedan 
rörets väggar i lampan som innehåller fosfor och blir till synligt ljus. 
Lysrörslampor är energisnålare än glödlampor vilket är anledningen till att de 
blev populära. 
       Ibland när man pratar om LED är det inte bara dioder man pratar om, utan 
en lampa som innehåller LED teknologi. En LED lampas konstruktion är betydligt 
mer komplicerad än både glödlampan och lysrörslampan. Vilket bidrar till ett 
högre pris. Energin som krävs för att driva en LED lampa är 1/6 av glödlampans 
och ½ av lysrörslampans. 
     Livslängden för en LED lampa är generellt mycket längre än både glödlampan 
och lysrörslampan. LED lampor kan ha en livslängd på 50 000h, glödlampan 
brukar ligga på 1000h och lysrörslampor på 5000h.[1] 
     Till skillnad från lysrörslampor innehåller LED lampor inget kvicksilver, som 
vid inandning är giftigt. Dessutom tänds LED lampor direkt medan 
lysrörslampor kan ta upp till en minut innan full ljusstyrka uppnås. De två 
största anledningarna till varför LED lampan är bättre än både glödlampan och 
lysrörslampan är dess verkningsgrad och livslängd. Det som glödlampan har som 
positiv egenskap är det bekväma ljuset den ger ifrån sig vilket i dagsläget är 
bättre än både LED och lysrörslampor. Glödlampor kan bli mycket varma och 
kan orsaka brand om de kommer i kontakt med brännbart material, vilket inte är 
fallet för LED vars arbetstemperatur är avsevärt lägre.  
     Den stora nackdelen med LED lampor är priset, även om de är billigare i 
längden. Priset har däremot de senaste åren sjunkit och kommer förmodligen 
fortsätta sjunka allt eftersom marknaden blir större och LED teknologin billigare. 
     Idag är marknadens utbud på LED lampor stort och därför blir pris, prestanda 
och kvalité, en central fråga vid inhandling. I det här projektet kommer olika LED 
lampors prestanda sättas på prov för att se om produktbeskrivningen på 
effektförbrukning och antalet utstrålade Lumen faktiskt stämmer. 
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Introduktion 

Teori 

Sambandet mellan candela, lumen och lux 
Candela är en SI enhet och representerar ljusstyrka. Hur bra belyst en yta är kan 
beskrivas med enheten lux och slutligen mäts ljusflöde i lumen. För att få ett 
bättre perspektiv på sambandet mellan dessa tre enheter kommer en ficklampa 
att användas i beskrivningen. Tänk dig en ficklampa som lyser upp en cirkelarea 
på en vägg. Vi säger att ljusflödet från ficklampan är 100 lumen, alltså hur 
mycket ljus som skickas ut, och att den belysta arean på väggen har 100 lux. 
Sedan förs ficklampan närmare väggen så att den upplysta arean blir 1/10 av 
tidigare area. Flödet från ficklampan är fortfarande 100 lumen, men cirkeln på 
väggen upplevs ljusare. Eftersom det är 10ggr så koncentrerat ljusflöde blir 
därför den nya areans belysningen 100*10=1000 lux. Candela är ett mått på hur 
mycket ljus ficklampan producerar totalt. En Candela är ungefär samma 
ljusstyrka som ett stearinljus har medan solen producerar ungefär 2*1022 
Candela. [2] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Steradianer 
En steradian är rymdvinkeln hos en kon som har sin spets i centrum av en sfär 
där arean som skärs ut i sfären motsvarar samma area som sfärens radie i 
kvadrat. Dvs  radianer är hela sfärens area som motsvarar , där r 
är sfärens radie. 
 
 

Fig. 1. En Candela är stearinljusets ljusstyrka. En 
lumen är ljusflödet från en candela som strålas ut 
genom en steradian, dvs ljuset passerar 1m2 ur 
sfären 

Fig. 2. En lux är belysningen då en lumen 
faller på en kvadratmeter. 
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Det synliga spektrumet 
Människors ögon kan endast uppfatta en liten del av ljusets spektrum. Det ljus 
som vi kan uppfatta från det elektromagnetiska spektrumet har våglängder som 
ungefär ligger mellan 400nm till 700nm, det finns ingen tydlig gräns för det 
synliga spektrumet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det visar sig också att det mänskliga ögat uppfattar vissa våglängder tydligare än 
andra. Vid ljusa förhållanden reagerar ögat som mest på våglängder runt 555 nm 
dvs grönt ljus. Medan vid mörka förhållanden skiftas kurvan i figur 4 åt lägre 
våglängder och den känsligaste våglängden landar på 507nm. Man ser i figur 4 
att ögat inte registrerar våglängder mindre än ca 400 nm och längre än ca 700 
nm. Värden för det synliga spektrumet och kurvan i figur 4 är approximerade 
och kan variera eftersom de är empiriskt framtagna med subjektiva 
bedömningar för oss människor. Men i dagsläget duger de för att kunna 
användas i experiment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur. 3. Regnbågen i bilden ovan representerar vilka våglängder som är synliga för människor. [3] 

Figur. 4 Den svarta kurvan representerar ögats känslighet för 
olika våglängder (nm) vid ljusa förhållanden som t.ex mitt på 
dagen (photopic vision). Den gröna kurvan är ögats känslighet 
vid mörkare förhållanden (scotopic vision).  Om det inte nämns 
vilken av dessa två kurvor det är man pratar om är det photopic 
vision som är underförstått. [4] 
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Lumionous efficacy och lumionous efficiency 
Termen ”luminous efficiency” är vanlig att använda för att förklara 
verkningsgraden för en viss ljuskälla. Det kan t.ex vara den utstrålade energin 
som innehåller synligt ljus i förhållande till den totala mängden utstrålad energi. 
Ibland används ljuskällans införda energi istället för den totala mängde utstrålad 
energin vid beräkningen av luminous efficiency. Anledningen till att termen 
lumionous efficiency inte är att föredra när man ska beskriva hur bra en lampa 
ger ifrån sig ljus, är att ljusstyrka inte är direkt proportionellt mot mängden 
strålning. Ett rött ljus och ett gult ljus med lika energi kan ha samma ”luminous 
efficiency” men det gula ljuset uppfattas ändå som 100ggr ljusare pga ögats 
känslighetsfördelning mellan olika våglängder. Därför bör en ljuskällas 
verkningsgrad inte bara bero på hur stor del av strålningen som är koncentrerat 
i vårt synliga spektrum, utan även att fördelningen mellan våglängderna i det 
synliga spektrumet är strategiskt fördelat för att göra ljuset bekvämt för våra 
ögon. 
     Det är från ögats känslighetskurva, se figur 4, som man har definierat vad 
ljusstyrka är. Närmare bestämt är en candela definierad som ljusstyrkan i en 
given riktning från en ljuskälla som utsänder monokromatisk elektromagnetisk 
strålning, dvs ljus med endast en våglängd, med frekvensen  hertz och 
har strålningsstyrkan 1/683 watt per steradian, vilket motsvarar ljus med 
våglängden 555 nm.  
     Följande ekvation räknar ut det totala ljusflödet från en ljuskälla. Man kan 
säga att ljus med våglängder nära 555 väger tyngre än ljus nära kanterna av det 
synliga spektrumet när man räknar fram enheten lumen.  
 
 

        (ekv 1) 

          
 F är ljusflödet i lumens 
  är ögats känslighets kurva  

  är den spektrala effektfördelningen för ljuskällan i watt per våglängd 
per area. 

  är våglängd i meter 
 683 kommer från definitionen av candela och gör att F får enheten lumen 

 
Det är nu termen ”lumionous efficiency” kommer in i bilden som är en betydligt 
bättre beskrivning av ”hur bra” vi tycker en ljuskälla är. Den beskriver 
förhållandet mellan antalet lumen en ljuskälla skickar ut och effekten som 
konsumeras. [5] 
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Fullvågslikriktare 
Om endast en lysdiod kopplas in till en växelspänning skulle den bara lysa när 
strömmen går åt en av de två möjliga riktningarna, eftersom dioder är en icke 
linjär elektrisk komponent. Därför används en fullvågslikriktare i de flesta LED 
lampor. Den omvandlar växelspänning till likspänning vilket gör att dioderna i 
lampan lyser kontinuerligt istället för att blinka.  
     I figur 5 illustreras en fullvågslikriktare där växelström är inkopplad. 
Potentialen över resistorn R i bilden är i båda fallen vänd åt samma håll. 
Potentialen över en diod brukar ligga på en konstant nivå på 0.7 volt. Därför är 
det viktigt att ett motstånd (se komponent R i figur 5) kopplas in då 
ingångsspänningen överstiger den totala potentialen över inkopplade dioder, 
annars går dioden oftast sönder eftersom strömmen genom dioden blir för stor. I 
figur 6 ser man att Vut spänningen nu alltid kommer att vara vänd åt ett håll, men 
målet är att skapa en konstant likspänning. Vut’s högsta värde blir inte lika stort 
som Vin’s högsta värde, vilken man kan se i figur 6. Det beror på att det är en 
konstant potential skillnad på 0.7*2 volt över två dioder i fullvågslikriktaren..  
 
 

 
 

 
 

 
 

[6] 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 

Figur. 5. Illustration av en likriktare med fyra 
dioder. Pilarna i den övre bilden pekar på 
strömmens riktning då ingångsspänningen är 
positiv, definierat för översta bilden. Den nedre 
bilden visar strömmens riktning då ingångs 
spänningen byter tecken. Det man ser är att 
strömmen genom lasten har samma riktning för 
båda fallen. 

Figur. 6. Den fetmarkerade svarta kurvan 
visar en hel period av ingångsspänningen till 
figur 5 och den blåa kurvan med cirklar visar 
den likriktade spänningen över lasten. Där y-
axeln är spänningen och x-axeln tiden. 
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Om en kondensator kopplas in parallellt med motståndet R i figur 5 kommer den 
tunna kurvan i figur 6 jämnas ut. Kondensatorn fungerar ungefär som en svamp 
och kallas i det här sammanhanget för spänningsstabilisator. När 
ingångsspänningen ökar laddas kondensatorn upp, när den sedan minskar finns 
det fortfarande laddningar kvar i kondensatorn. Om kondensatorn är tillräckligt 
stor kommer spänningen över lasten vara nära konstant. Formeln för topp till 
topp potentialen för spänningen över lasten visas i ekvation 2, gäller kretsen i 
figur 7. 
 
 

[6] 
 
 
 
 
 
 

    (ekv 2) 

 
 R  är resistansen i motståndet 
 C är kapacitansen i kondensatorn 
 T är tiden för en period för Vut 
 Vin är ingångsspänningen 
 Vpp är potentialskillnaden mellan Vut’s högsta värde och minsta värde. 

 
Om R och C ökar i storlek kommer Vpp gå mot noll, vilket betyder att Vut närmar 
sig konstant likspänning. 
     Kretsen i figur 7 kan nu användas för att tända en lysdiod om dioden kopplas 
in i serie med resistorn. En lysdiod kan ha en drivspänning på 3-4 volt. Om den 
då kopplas till en nätspänning på 240 volt kommer resistorn ha ett onödigt högt 
värde för att förhindra för hög ström genom dioden. Därför är det vanligt att LED 
lampor har en inbyggd transformator som får ner nätspänningen till LED 
lampans driftspänning. Då kan man minska storleken på resistorn.  

Figur. 7. Kretsen är en fullvågslikriktare med inkopplat motstånd och kondensator. 
Den svarta fetmarkerade kurvan visar potentialen över lasten som funktion av 
tiden. Den streckade kurvan visar potentialen över lasten om kondensatorn i 
kretsen kopplas bort.  
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Effekt 
 
Effekt är en storhet inom fysiken med enheten Watt, som beskriver 
energiomvandling per tidsenhet och brukar betecknas med bokstaven P. 

 ,       (ekv. 3) 

Där P är effekten, T är tiden för en period i sekunder, i(t) är funktion av 
strömmen i ampere, u(t) är funktion av spänningen i volt och t är tid i sekunder.  

Skenbar effekt 
För likström beräknas effekten genom att mäta spänningen över de motstånd 
man mäter och därefter multiplicera med strömmen genom motståndet enligt 
ekvation 4.  

  ,         (ekv. 4) 
där P är den skenbara effekten, U = spänning i volt och I = ström i ampere. 
 

Aktiv effekt 
När spänning och ström beskrivs av sinusvågor beräknas den aktiva effekten 
(ekv 5) av en funktion som beror av medelkvadratroten av värdena i den 
sinusformade spänningen och den sinusformade strömmen. 

 ,       (ekv 5) 
där P är den aktiva effekten, U medelkvadratroten av spänningen, I 
medelkvadratroten av strömmen och  fasen mellan spänning och ström.[3] 
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Utrustning 

Mätutrustning 
 Oscilloskop 
 Spektrofotometer 

Lampor 
 
Ett urval av 8st olika LED lampor användes i undersökningen, se tabell 1 samt 
figur , dessa var av olika märke, hade varierande effektförbrukning, olika 
geometri samt skillnad i antalet utstrålade Lumen. Bilder på lamporna visas i 
figur 2-8. Figur 5 visar vilken glödlampa som användes för att kalliberera 
effektmätningen som beskrivs i metod delen. 
 

Effekt Brand Lumen Article number 
2W Miltec 115lm - 

3W Livarno-Lux - TYP0485-150L 

6W Biltema 300lm art. 46-350 

7W Biltema 470lm art. 46-445 

7.5W IKEA 400lm LED1205G8 

8.5W Biltema 470lm art. 46-334 

10W Livarno-Lux 730lm - 

11W IKEA 600lm LED1207G1 
Tabell 1. En tabell över de LED lampor som användes under mätningarna 
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Metod 
 

Effektberäkning 
Respektive lampa kopplades upp mot nätspänningen 220V, 50Hz och därefter 
tändes. Ett oscilloskop användes för spara ner data till en dator där spänning 
över lampan samt ström genom lampan kunde utvinnas. Dessa mätdata 
användes sedan för att beräkna effekt enligt ekvation 4. Effekten blev en funktion 
av tiden och för att ett medelvärde över en spännings cykel ska kunna räknas ut 
så användes MATLAB’s ”mean” funktion över en 50Hz period. Effektberäkningen 
av glödlampan med 60 W kalibrerades så att resultatet blev exakt 60 W, samma 
kalibrering användes därefter på övriga lampor. 
 

Lumen mätning 
 
För beräkna antalet Lumen behöver man enligt ekvation 1 mäta den spektrala 
effektfördelningen för ljuskällan i watt per våglängd. En spektrofotometer 
används för att beräkna den spektrala effektfördelningen för lampan i watt per 
våglängd per area.  Ljusintensitet är mätt på 3 olika ställen på vardera lampa. 
Den första mätningen görs vid nordpolen på lampan, rakt ovanifrån vid 0°. Den 
andra mätningen görs vid 45°, mellan nordpolen och ekvatorn. Den tredje 
mätningen görs rakt in från sidan på lampan vid ekvatorn som då blir 90°. Dessa 
tre mätningar interpoleras med en andragrads funktion med MATLABs polyfit. 
Resultatet ger en kurva som beskriver ljusintensiten som funktion av vinkel. 
Denna funktion, tillsammans med arean för en sfär och sin(theta) kan då 
integreras från 0° till 90° (beroende på lampans area) för att få fram det totala 
antalet Lumen som lampan ger ifrån sig.  
 
Avståndet mellan lampan och spektrofotometern görs med 0cm för alla lampor 
och 3cm för några få lampor, mätningar gjorda med avståndet 3cm är de bruna 
pelarna i figur 18. Dessa värden tillsammans med ögats känslighets kurva i figur 
2 stoppas sedan in i ekvation 1 för att räkna ut antalet Lumen* sr-1 cm-2.  
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Resultat 

Förbrukad effekt för 9 olika lampor 
 

Glödlampa 60 Watt 

Första mätningen som görs var med en glödlampa på 60 W, se figur 9. Man kan 
se att glödlampan drar effekt i stort sett hela tiden. Resultatet från denna graf 
användes för kalibrering enligt beskrivningen i metod delen. 
 

 
Figur 1. Glödlampa 60 W, förbrukad effekt under en spännings cykel.  

 
 

2W Miltec 

Den negativa effekten som visas i figur 10 skulle kunna vara att lampan har 
kondensatorer eller induktanser som fungerar som källa när strömmen byter 
riktning. 
 

 
Figur 2. Miltec 2W, förbrukad effekt under en spänningscykel 
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Livarno 3W spotlight 

Här drar lampan nästan ingenting förutom under de 2 spikarna upp till 30W som 
visas i figuren ovan. Antyder på att lampan är mycket energisnål. 
 

 
Figur 3. Livarno 3W spotlight, förbrukad effekt under en spänningscykel. 

 

Biltema 6W 

Liknande beteende som figur 11, att den inte drar ström hög ström i majoriteten 
av tiden den är tänd. 
 

 
Figur 4.  Biltema 6 W, förbrukad effekt under en spänningscykel. 
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Biltema 7 W 

Biltemas 7 W lampa har en sinusliknande output och visas i figure 13. 

 
Figur 5. Biltema 7 W, förbrukad effekt under en spänningscykel. 

IKEA 7.5 W cylinder 

Figur 14 visar effektförbrukningen för en 7.5 W IKEA lampa. 

 
Figure 6. IKEA 7.5 W cylinder, förbrukad effekt under en spänningscykel. 
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Biltema 8.5 W 

Figur 15 visar effektförbrukningen för en 8.5 W Biltema lampa. 
 

 
Figure 7. Biltema 8.5 W, förbrukad effekt under en spänningscykel. 

 
 

Livarno 10w 

Effektförbrukningen för en Livarno 10 W lampa visas i figur 16.  

 
Figure 8. Livarno 10 W, förbrukad effekt under en spänningscykel. 
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IKEA 11W 

Effektförbrukningen för lampan i figur 17 ser sinusformad ut och är den LED 
lampa med högst effektförbrukning av alla som testades. 

 
Figur 9. IKEA 11 W, förbrukad effekt under en spänningscykel. 

 

 
Lampa Indikerad effekt Uppmätt effekt 

Glödlampa 60 Watt 60 W 60 W 

Miltec 2 W 2 W 1.88 W 

Livarno 3 W spotlight 3 W 2.74 W 

Biltema 6 W 6 W 5.55 W 

Biltema 7 W 7 W 6.95 W 

IKEA 7.5W cylinder 7.5 W 6.82 W 

Biltema 8.5 W 8.5 W 8.24 W 

Livarno 10 W 10 W 8.64 W 

IKEA 11 W 11 W 9.67 W 
Tabell 2. Jämförelse av produktbeskrivningens effekt med uppmätt effekt, glödlampan på 60 W har 
kalibrerats enligt beskrivningen i metod delen. 
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Lumen mätning 
 
Resultatet för Lumen*sr-1 cm-2 för de 3 olika mätpunkterna som beskrevs i metod 
delen visas nedan i tabell 3. Där beskrivs även vilken radie som respektive lampa 
har. 
 
Tabell 1 [Lumen*sr-1 cm-2 ]   

 Nordpol (0°) 45° Ekvator (90°) Radie från 
centrum 

Miltec 2w 2.0 0.04 1.3 3cm 
Livarno 3w 14.7 13.5 4.7 3cm 
Livarno 10w 20.8 20.8 19.4 3cm 
Ikea 7.5w 1.1 6.3 7.7 3cm 
Ikea 11w 9.4 11.1 9.6 3cm 
Biltema 8.5w 16.3 13.3 6.1 3cm 
Biltema 7w 2.7 17.6 10.9 3cm 
Biltema 6w 10.1 9.9 5.3 2.75cm 
Glödlampa 1.0 1.0 1.1 8.9cm 
Tabell 3. Resultatet för de 3 olika mätpunkterna som beskrevs i metod delen.  

 
 
Resultatet för beräknade antal Lumen för respektive lampa visas i figur 18 
tillsammans med produktens påstådda antal Lumen. Gröna stolpar är vad 
förpackning visar, blåa är uppmätt där avståndet mellan spektrofotometern och 
mätpunkterna på lampan är 0 cm och där brun har exakt samma uppställning 
fast avståndet är 3 cm. Uppställningen beskrivs i metod delen.  
 
Livarno 3 W och Glödlampan saknade mätvärden och det går ej längre att se 
vilken modell det är. Därför finns dessa ej med i diagrammet ovan. Biltemas 2 W 
lampas effektkurva har ett liknande utseende som en glödlampa, dvs sinuskurva. 
Även om effekten är 30 ggr mindre än glödlampans 60 W så ger glödlampan bara 
5 ggr så många Lumen som 2 W lampan. 



 18 

 

Diskussion 
 
Beräkningen sker i flera steg och har därför större sannolikhet att få med sig 
mätfel eller problem som ej är lätta att se. Mätningen i detta projekt gjordes 
direkt mot lampornas yta, vilket blir ett problem om lampan inte är helt sfärisk. 
Detta är på grund av att i beräkningen av ljusflödet från lampan approximerades 
lampans utseende till en sfär. För cylindriska lampor och spotlights blir detta ett 
stort problem. Det hade varit bättre att mäta ljusintensiteten från ett bestämt 
avstånd från lampans centrum i ett flertal positioner. Då hade 
ljusintensitetskurvan blivit mer representerande och approximeringen av en sfär 
hade givet ett bättre resultat.  
 
Detta projekt använda 3 mätpunkter, varav en andragradsfunktion anpassades 
för att skapa en funktion av ljusintensitet som beror av vinkel från toppen av 
lampan ner till ekvatorn, eller längre om det är en lampa som är större än en halv 
sfär. Fler mätpunkter skulle innebära en större noggrannhet i den anpassade 
kurvan. Lampans utseende hade en stor påverkan på resultatet, vissa lampor 
hade delar som inte lyste alls eller osymetriska former som gjordet det 

Figure 10. Beräknade antal Lumen i jämförelse med Lumen som står på förpackningen..  
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problematiskt att räkna ut arean på ett noggrant sätt. Detta kan man se i figur 10 
där IKEA cyl 7.5 W är den enda lampan där mätningen av Lumen är mindre än 
den marknadsförda. Anledningen till detta är att ljusintensiteten varierade som 
störst beroende på vart man mätte på denna lampa. Den hade bland annat delar 
av lampan som var täckta i plast som inte lyste alls. Men den var också cylindrisk 
formad och majoriteten av de ljus som utstrålade från lampan kom från sidan av 
lampan, se figur 4. Många av lamporna har ett fåtal LED-lampor innuti sig, de 
lyser som starkast desto närmare man är dom, och de kan peka i olika riktningar 
vilket skapar ojämnheter i ljusintensitet inte bara i vertikal riktning utan även i 
axial riktning. Detta kunde man ibland se genom tydliga ljusa prickar innuti 
lampan. En lösning för att komma runt detta problem hade kunna varit att mäta 
från ett större avstånd från lampan då dessa skillnader på nära håll skulle 
minska ju större avstånd from lampan man kommer. Det som däremot händer då 
är arean av sfären blir exponentiellt större (4*r2*pi), vilket gör att den felkällan 
blir större och större.  Detta projekt använda även enbart vertikal ändring i 
mätningarna, dvs att göra mätningar runt ekvatorn på lampan hade kunna varit 
av intresse då LED-lamporna inuti lampan inte är symmetriskt placerade. 
Huruvida det är en märkbar skillnad är en annan fråga.   
 

Slutsats 
 
När det kommer till effektförbrukningen av lamporna kan man se att nästan alla 
LED lampor har perioder då de inte drar någon ström alls, vilket antyder på 
mindre slitage som kan bidra till en ökad livslängd och samtidigt dra mindre 
ström.  Den uppmätta effektförbrukningen hade i de flesta fall en max differens 
på 10% av påstådd effektförbrukning vilket gav ett mycket bättre resultat än 
Lumen beräkningen. Med tanke på de felkällor fanns i Lumen undersökningen så 
är resultatet av de uppmätta antalet Lumen är ett rimligt svar med tanke på den 
metod som används för att lösa problemet. Användandet av spektrofotometern 
gav ett stort antal felkällor som nämndes ovan, för framtida arbete bör 
uppställningen förbättras för att försöka eliminera dessa felkällor om ett bättre 
resultat är önskat.  
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