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 Bevezetés 

  Az elektromágneses sugárzás adott tartománya az ember szem-agy együttesében fényérzetet 

hoz létre. A fényforrások által kibocsátott energia-sugárzás mennyiségei, valamint térbeli és energia 

szerinti eloszlásuk határozza meg alapvetően az alkalmazhatóságukat. Az elsődleges tömörített 

minőségi jellemző a szem-agy együttesben a színérzetet kiváltó összhatás paramétere. 

 A kifejlesztett fényforrásoknál alapvető követelmény, hogy fényük hosszútávon ne károsítsa 

az emberek szemét és alkalmazásukkor az adott környezet észlelését ne rontsák. 

 

 Az alkalmazási területek szerinti osztályozás 

 A fényforrások, így a LED-ek is három csoportba sorolhatók: 

a./ ● Reklámok, művészi hatások kiváltása, díszkivilágítás és még a kommunikációs média 

eszközeinek kijelzői is. A tervezők lényegében megkötöttségek nélkül azt csinálhatnak, amit akarnak. 

b./  ●  Közlekedési és egyéb jelzőfények. A fény minősége – azaz a színe – kötött spektrumtartomány 

által szabványokban meghatározott. 

c./ ● Közvilágítás valamint épületbelsők, munkahelyek, sportrendezvények megvilágítása. Ez 

utóbbi csoport világításának szigorúan alkalmazkodnia kellene a Nap azaz azt jól közelítő fekete test 

különböző hőfokokkal jellemzett spektrumaihoz, amelyek az emberi színérzetet kialakították. 

  

A jelenleg használt tömörítési eljárások problémáí 

 A „c” csoport igényli a hosszútávon is megbízható, jól reprodukálható, tömörített jellemzőket. 

A két tömörített paraméter a korrelált színhőmérséklet (CCT – correlated colour temperarure) 

és a színvisszaadási index (Ra). Az előzőt a CIE színérzet diagram alapján határozzák meg, az utóbbit 

előszeretettel 8 színminta (6 van még mögötte a sorozatban) színeltolódása alapján átlagolják, bár a 

9. minta színeltolódása nagyon, de nagyon számít! 

 A problémák: 

● A színérzet diagramról hiányzik a barna szín (a piros és a zöld keveréke). 

● A nem teljesen tisztázott szubjektív színérzetbe referenciaként beletették a Planck-görbesereg 

észleletét, majd ezt használják fel az objektív valóság jellemzésére, a közvetlen összehasonlítástól 

eltekintenek. 

● Van egy kimért fotopikus láthatósági függvény. Ha ennek a szélén, a lecsengő, nagyenergiájú foton-

tartományban a LED fényében a 450 nm-nél egy nagyságrenddel megnövelt „kék” foton mennyiség 

is jelen van, akkor ez a „fehér” fény nappal is bántóan vakít. Kell ez nekünk? A természet szerencsés 

időjárási körülmények között és nagyon rövid ideig hozza létre ezt a megvilágítási módot. A 6000 K-



es Planck görbe 555 nm-nél meg a 450 nm-nél azonos értékű ebben az ábrázolási módban, míg a 

fehér LED a háromszorosát emittálja. Biztos, hogy nincsenek rezonancia jelenségek a retinában? 

● A színvisszaadási index nem pótolja a fényforrás spektrumának az eltéréseit az adott Planck 

görbétől. Komoly laboratóriumok mérései utalnak a CCT és Ra jelentős bizonytalanságaira. Meg is 

van a véleményük a színtér méréstechnikájáról!  

A LED-ek technológiájának fejlődése, az arc-felismerési rendszerek, az emberi színérzékeléssel 

kapcsolatba kerülő szakterületek, valamint a színérzet jelenlegi paramétereit és használhatóságukat 

megkérdőjelező vélemények szerint a színérzékelésre alkalmazott jellemzőket másként kellene 

kialakítani. 

 

 

 

 

 

 Lehetőségek 

 A Világítástechnikai Évkönyvben (2016 - 2017) már javasoltam a fényforrások minősítésére 

egy a Planck-görbesereggel történő közvetlen összehasonlítást az „ekvivalens színhőmérséklet” 

paraméter megállapítására. A módszert az előadásban tömören ismertetem. A jó szín-visszaadás 

érdekében a két összehasonlítandó spektrumnak nem ártana megegyeznie.  Az alkalmazkodás a 

Nap spektrumához – a szemünk érdekében – alapvető követelmény. 

  



Javaslat 

  Az észlelési tapasztalatomra és a bizonytalanságokra alapozva célszerűnek tartom az átlagos 

emberi szem különböző jellemzőinek újbóli meghatározását különös tekintettel a „white azaz fehér” 

LED-ekre. A mérőműszernek speciális, egyidejűleg mindkét szemet vizsgáló, széles látószöggel 

rendelkező periméternek kellene lennie. 
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