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Az élővilág évmilliárdokon keresztül a természetes napfényben, ahhoz 
alkalmazkodva fejlődött. A mesterséges fényforrások elterjedésének 
köszönhetően azonban az emberek az esti, vagy akár éjszakai órákban is 
folytathatják nappali elfoglaltságaikat. Napjainkban már nem ritka az 
éjszakai műszakban történő munkavégzés sem. Természetes napi 
életritmusunk – a cirkadián ritmus – azonban a napfényhez igazodik. A 
nem megfelelő időpontban a retinára érkező, nem megfelelő színképi 
eloszlású, vagy intenzitású fény megzavarja annak helyes működését. Ez 
azonban hosszú távon különféle, súlyosabb megbetegedéshez is 
vezethet. Ezek megelőzésére szolgál az úgynevezett emberközpontú 
világítás, ami az életminőség javítását és a cirkadián rendszer helyes 
működésének támogatását célozza meg. 

Ipari világítás fejlesztése. Az elmúlt években a Pannon Egyetem Fény- és 
Színtan Kutatólaboratóriumában elvégzett fejlesztés során, egy ipari 
környezetben alkalmazható, emberközpontú világítást megvalósító 
világítótestet, és hozzá tartozó intelligens vezérlőeszközt készítettünk el. 
Az elkészült eszköz időben folyamatosan változó színképi összetételű, 
intenzitású, és cirkadián hatású fényt biztosít a környezetében dolgozók 
számára. A beállításokat úgy határoztuk meg, hogy a munkavégzés 
utóhatásaként a dolgozók ne tapasztaljanak álmatlanságot illetve 
alvászavarokat. Az elkészített prototípus lámpatesteket a hatások 
igazolására egy ablakokkal nem rendelkező, kizárólag mesterséges 
fényforrásokkal megvilágított üzemcsarnokban helyeztük el. 

Élettani hatások vizsgálata. Az üzemcsarnokban felszerelt világítás 
élettani hatásait pulzusmérő okos karórák használatával elvégzett 
kísérlettel vizsgáltuk. A pulzusmérő órákat négy, hetenként váltott 
műszakban munkát végző dolgozó viselte. A kísérlet során használt 
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eszközök 1 másodperces felbontással rögzítették az adott dolgozó 
pulzusát a vizsgált műszakok során. A méréseket a délelőtti, illetve az 
esti műszak során, a régi LED-csöves világítás cseréje előtt, illetve az 
emberközpontú prototípus lámpatestekre történő csere után is 
elvégeztük. A csere előtti kísérlet során rögzítettük a részt vevő dolgozók 
kávéfogyasztását, illetve különféle adatait (pl.: életkor, testsúly). Ezekről 
a jellemzőkről statisztikai elemzéssel megállapítottuk, hogy nem 
gyakoroltak szignifikáns hatást a mérések eredményeire. 

Eredmények. Az emberközpontú világítás bevezetése előtti, illetve az azt 
követő mérési eredmények statisztikai különbözőségét páros t-teszt 
segítségével igazoltuk. Ezt követően vizsgáltuk a statisztikai kapcsolatot a 
fény cirkadián hatása (CLA) és a pulzusszám között. Ennek 
eredményeként egy szignifikáns, közepes erősségű kapcsolatot 
állapítottunk meg. A kapcsolat közepes erőssége azzal magyarázható, 
hogy a világítás mellett számos egyéb paraméter (pl.: testmozgás, szén-
dioxid koncentráció) is szerepet játszik a szívritmus alakulásában. Az 
eredményeket megerősítette a pulzus mérések összehasonlítása is. 
Azokban az időszakokban, amelyekben az új lámpatestek nem változó, 
konstans fényt biztosítottak, jóval erősebb volt a statisztikai kapcsolat a 
cserét megelőző pulzus mérésekkel, mint a változó világítás esetében. A 
kiértékelés során figyelembe vettük a cirkadián rendszer szívritmusra 
gyakorolt hatásában megfigyelhető 2 órás késleltetést. 

Összefoglalás. A természetes fény hiánya napjaink főbb problémái közé 
sorolható. Ennek enyhítésére fejlesztettünk ki egy emberközpontú 
világítást megvalósító lámpatestet, amit később egy csak mesterséges 
fénnyel megvilágított üzemcsarnokba helyeztünk ki. A dolgozókra 
gyakorolt hatások igazolására pulzusmérő órák segítségével végeztünk 
méréseket, ezek eredményeit statisztikai módszerekkel értékeltük ki. A 
kísérletek eredményeként közepes erősségű, szignifikáns kapcsolatot 
mutattunk ki a pulzus mérések eredményei és a fény cirkadián hatása 
között. 
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