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Egyesületünk egyik legaktívabb szakmai szervezete a
Világítástechnikai Társaság (VTT). Hagyománnyá vált immár, hogy
minden évben a 4. szám, az áprilisi Elektrotechnika a világítástech-
nikusok célszáma. Az eddigiekben elsôsorban formájában, színeiben
különbözött a folyóiratunk többi számától, hiszen az esetek több-
ségében ez a kiadvány egészében, vagy döntô részében színes
nyomtatásban jelent meg. Ez a „szakma” megköveteli a színeket,
hiszen másképp a világítás, a megvilágítás és annak eredménye csak
nehezen érzékeltethetô. Annak idején a Világítástechnikai Bizottság
volt az aki „kikövetelte” magának a színes oldalakat. Ma már ezt
mindenki megkapja. Bízunk benne, hogy a VTT célszám már nem
csak a színeivel, hanem a tartalmával is felhívja magára a figyelmet.
Reméljük, sôt bizonyosak vagyunk benne, hogy így lesz. Kellemes
idôtöltést, sok-sok tanulságot kívánok a VTT célszám olvasásához.

A közösség formáló ereje

„Amint te magad egy közösségi rendszer kiegészítô része vagy, 
úgy minden tetted is járuljon hozzá a közösségi élet teljességéhez.”  

(Marcus Aurelius elmélkedései)

A Világítástechnikai Társaság immár harmadik célszáma jó alkalmat
nyújt arra, hogy szakmánkat más oldaláról is bemutassuk, mégpedig
egyes részterületek elméleti megközelítésén keresztül. Az eddigiekben
arra törekedtünk, hogy szép színes felvételekkel illusztrált megvalósult
világítási berendezéseket ismertessünk olvasóinkkal, ez alkalommal
lehet, hogy nem annyira olvasmányosak a közölt írások, de sokkal
információgazdagabbak, következésképpen talán tanulságosabbak
is. Ugyan lehet, hogy a káprázási tényezôrôl szóló írás csak a szûk
szakmát érdekli, de a munkahelyek világításával összefüggô megál-
lapítások annál szélesebb kört érintenek. A termékfejlesztések prob-
lematikája, és a beruházások körüli ügyetlenségek is nyilván más és
más olvasói réteghez szólnak. Természetesen ez alkalommal is
teszünk egy kis kitérôt a világítástechnikát csak perifériálisan érintô
területre, mégpedig egy cikkben a rajzfilmek színvilágát mutatják be
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a szerzôk. Ami számunkra fontos, hogy e célszámban a közismert kollegák mellett, kevés pub-
likációval rendelkezô fiatal szakemberek is tollat ragadtak. Köszönet a szerzôknek az értékes
írásokért, és a rovatszerkesztônek a jól megválasztott gazdag és érdekes tematikáért! Remélem,
valamennyi írás hasznos információkat tartogat a T. Olvasónak. 
Az évente megjelenô célszám arra is alkalmat ad, hogy a szervezet vezetôje, az adott év leg-
fontosabb eseményeirôl rövid tájékoztatást nyújtson a tagságnak, illetve mindazoknak, akik a
világítástechnika és tevékenységünk iránt érdeklôdnek.
A VTT rendezvény-naptára erre az évre is telítôdött. Ízelítôként, a legfontosabb eseményeket
ismertetem: a jelen célszám összeállításán túl folyamatban van a Világítástechnikai Évkönyv
2006-2007 szerkesztése, megjelenése ez év ôszére várható. A MEE Szegedi szervezetével
közösen szervezzük a 37. Közvilágítási ankétot Gyulán, egy kis temesvári és aradi kiruccanás-
sal egybekötve. Az immár XI. Hallgatói Ankét is elôkészület alatt, ebben komoly segítséget
kapunk a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán dolgozó kollegáktól, a BME-tôl és a
Veszprémi Egyetemtôl.   Történelmi esemény a Visegrádi Országok Világítási Konferenciája
(Lumen V4), ugyanis ez a szakma az, amely hazánkban elsô alkalommal rendez ebben a
résztvevôi körben szakmai tanácskozást! Természetesen az idén is havonta megtartjuk a
világítástechnikai szemináriumokat a Világítás Házában a világítási kultúra terjesztése
érdekében. Kiírtuk a Pro Lumine - az év világítástervezôje pályázatot, az elôzô évben meg-
valósult színvonalas világítási berendezés elismeréséért, ezzel példát mutatva a hazai ter-
vezôknek. Részt veszünk a hazai szabvány és törvényalkotásban. Az oktatás, szakmai tovább-
képzés szervezése is szerepel naptárunkban, reményeim szerint nem hiába. A felsôoktatási
intézményekkel kötött és elôkészület alatt álló együttmûködési megállapodások, mind-mind a
hazai világítástechnika javára szolgálnak. Csak érdekességként említem, hogy már tervezzük
jövô évi kiadványunkat: Fény-tér-kép címmel.  
Ezúton is köszönöm valamennyi tagtársamnak aktív részvételét a VTT életében. Jó érzés olykor
egy-egy rendezvény kapcsán azt a kérdést hallani: „Miben segíthetek? Szólj, ha valamit
tehetek!” Higgyék el, ez a kérdés, még a jelen rohanó világunkban is elhangzik, és nemcsak
gesztusként, hanem a kérdést az esetek többségében tett is követi. Természetesen közöttünk is
akadnak olyanok, akik a kapcsolatteremtést, az önmutogatás lehetôségét, a piac- és haszon-
szerzést keresik a közösségi munkában. Ezekre oda kell figyelnünk, mert viselkedésük, saját
egojuknak érvényesítése destruktívan hathat a társaságra.   
Céljaink, terveink megvalósításához mindenkit szívesen fogadunk, aki nem a saját hasznára
akarja fordítani munkáját, hanem a köz érdekében teszi! Talán mindig is, és még most is ez
motiválta, motiválja a kollegákat, hogy érzik: a közösségért tenni jó! Aki pedig nem így gon-
dolta kimaradt, vagy kivetette soraiból a Társaság.  A közösség formáló ereje mindennél
erôsebb, ha a szellemisége egészséges!. Reményeim szerint az egészséges szellemiséget sikerül
megôriznünk az ez év ôszén sorra kerülô tisztújító Közgyûlésünk után is. 
Szakterületünkön valahogy mindig voltak és ma is vannak lelkes kollegák, akik szakma-
szeretetükbôl, vagy éppen az idézett mottó szellemébôl fakadóan sokat tettek, és látványosat
alkottak a világítástechnikáért. Lehet, hogy szakma szeretetünk jobban összekovácsolt bennün-
ket, egy közösségé formált, mint más szakterületeken dolgozó kollegákat. Ki tudja, lehet, hogy
a fény varázsolt el valamennyiünket. Annak örülnék, ha jelen célszámunk elolvasása után, még
többen kerülnének a ragyogó fény, a világítás bûvöletébe, még többen éreznének késztetést
arra, hogy részt vegyenek rendezvényeinken, akár sorainkat is erôsítve.   
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A 2003 óta hatályos MSZ EN 12464-1
szerint a belsô téri világítási berendezések
okozta közvetlen káprázást új, táblázatos
módszerrel kell értékelni. Ez egyúttal annyit is
jelent, hogy a Söllner-görbék alkalmazása
csak a 2003. év elôtt felszerelt berendezések
felülvizsgálata esetében megengedett; az
azóta létesített belsô téri mesterséges világí-
tási berendezéseket káprázás szempontjából
az úgynevezett UGR (Unified Glare Rating)
értékkel kell jellemezni.
Ismeretes, hogy a káprázásnak két fajtája
van: a rontó és a zavaró káprázás.
Mindkettôt lényegében a látótérben levô
nagy fénysûrûségû felületek okozzák; a
különbség a káprázás mértékében és a kivál-
tott fiziológiai-pszichológiai hatásban van. A
rontó káprázást fiziológiai káprázásnak is
nevezik, és - amint az elnevezése is mutatja,
- rontja a látási teljesítményt. A zavaró - más
néven pszichológiai - káprázás „csak” látási
kényelmetlenséget jelent, szükségszerûen a
látást nem rontja. Ebbôl következik az idézett
szabványnak az a megállapítása, hogy ha a
világítás megfelel a zavaró káprázás határ-
értékeinek, akkor a rontó káprázás általában
nem okoz komoly gondot. Az UGR szabvány
által elôírt értékének a betartása a zavaró
káprázás kellô szintre történô lecsökkentését
jelenti.
A zavaró káprázás értékelése tekintetében
korántsem volt egyetértés a kutatók körében.
Talán nem érdektelen errôl is ejteni néhány
szót - anélkül, hogy ehelyütt mélyebben érin-
tenénk a jelenséggel kapcsolatos fiziológiai
magyarázatokat.
A zavaró káprázás - mind hatásmechaniz-
musának, mind mértékének jellemzését te-
kintve - sokáig kevéssé vizsgált és ismert
terület volt; az elsô érdemi kutatásokig a múlt
század 50-es éveinek környékéig nyúlhatunk
vissza, fôként angol és holland kutatóknak
köszönhetôen. Hopkinson és Pethergbridge
1950-ben publikált összefüggése szerint a
káprázás mértéke (G) a kápráztató
világítótest fénysûrûségétôl (Ls), a térszög
nagyságától, mely alatt a világítótest látszik
(Ω), a háttér fénysûrûségtôl (Lb) és a megfi-
gyelônek a kápráztató forráshoz képest
elfoglalt helyzetétôl (p „pozícióindex”) függ:

Az mm és nn kitevôkre vonatkozóan a korabeli
szerzôk eltérô értékeket közölnek, (mm 1,5-2,3
nn 0,5-0,8). Lényegében erre az összefüg-
gésre épült a Nagy-Britanniában bevezetett
GI (Glare Index) System, amely több
világítótest kápráztató hatását a következô
formulával írta le:

Az elmélet szerint a lámpatestek számának
növelése nem növeli a káprázás mértékét,
mert ugyanakkor a háttér fénysûrûség is ha-
sonló mértékben növekszik (Invariancia-elv).
A háttérfénysûrûség hatásával többen is
kiemelten foglalkoztak; amerikai kutatók
meghatározták a már éppen zavaró káprá-
zást elôidézô fénysûrûség (Borderline
between Comfort and Discomfort, BCD) és a
háttérfénysûrûség közötti összefüggést.
Kimutatták - és ezt mások is igazolták, hogy
nagyobb háttérfénysûrûség esetén nagyobb
kápráztató forrás-fénysûrûségnél húzódik a
comfort és discomfort határa.
De Boer kétségbe vonta a több világítótest
kápráztató hatásának egyszerû összegez-
hetôségét, és másik formulát javasolt (1958).
Arndt, Bodmann és Muck kutatásai viszont
sem Hopkinson, sem de Boer megállapításait
nem igazolták; szerintük a káprázás mér-
tékét a lámpatestek száma és elhelyezése is
befolyásolja. (1959.) Söllner a szakemberek
által jól ismert káprázásszámítási módszerét
1965-ben tette közzé. Arndt és munkatársai
megállapítását alapul véve az egyes lámpa-
testnek a megfigyelôhöz képest elfoglalt
helyzetét a nézési irány és a függôleges által
bezárt szöggel (ún. kisugárzási szöggel)
vette figyelembe és különbséget tett a fô
nézési iránnyal párhuzamosan és merôlege-
sen szerelt fénycsöves lámpatestek esetére. A
szem adaptációs állapotát a helyiségben
uralkodó átlagos horizontális megvilágítás
nagyságával vette figyelembe A káprázás-
korlátozás terén szükséges szigorúságot is
kategórizálva jutott azokhoz a görbesere-
gekhez, melyek a DIN5035 és az MSZ6240-
es szabványban is szerepeltek,  és melyeket
az UGR megjelenéséig a belsôtéri világítás-
tervezésnél általánosan alkalmaztak.
SSööllllnneerr és munkatársai - ellentétben az
elôzôkben említett GI System alkotóival - a

„kovariancia-elvet” tartották helyesnek,
vagyis azt, hogy a káprázás mértéke nô a
lámpatestek számának megnövelésével. Ezt
célozta a kisugárzási szög - világítótest
fénysûrûség határérték görbék felvételénél
paraméterként az átlagos megvilágítás
figyelembe vétele.
Az egymással meglehetôsen szembenálló
káprázási elméletek helyett egy egységes,
mindegyik rendszerbôl a helyesnek bizonyul-
tat megtartó káprázásértékelô módszert
dolgozott ki a CIE 3.4 Technikai Bizottsága
részérôl EEiinnhhoorrnn (CGI, CIE Glare Index,
1983). Formulájában a háttér fénysûrûség
helyett a pupillasíkon mérhetô közvetlen (Ed)
és közvetett (Ei) vertikális megvilágítás szere-
pel:

(a többi mennyiség jelölése megegyezik a
Hopkinson-képletben szereplô jelölésekkel.)
Ez a módszer azonban nehezen kezelhe-
tôsége miatt nem terjedt el. Végképp szükség
mutatkozott egy táblázatos felépítéssel
könnyen kezelhetô, az eddigi kutatások iga-
zolt eredményeivel összhangban levô káprá-
zásértékelési eljárás kidolgozására.
Így született meg a CIE TC 3-13 Bizottság
munkája nyomán az UGR-módszer, mely a
CIE 117. Technical Report-ban jelent meg
1995-ben.
A zavaró káprázás mértékét (UGR) a
következô képlet fejezi ki:

Láthatjuk, hogy az elsô pillantásra bonyolult-
nak tûnô formula nagyon emlékeztet mind a
fél évszázada ismert Hopkinson-egyenletre,
mind az Einhorn-féle CGI számításra.
Ez utóbbiból az Ei indirekt megvilágítás
helyett újból az Lb háttér fénysûrûség szerepel
a képletben, a pupillasíkon mért direkt
megvilágítás (Ed) táblázatszerkesztési okok-
ból maradt ki, kimaradásának a szokásos
belsôtéri megvilágítások esetén nincs gyakor-
lati hatása.

MI IS AZ AZ UGR?
((BBaarrááttkkoozzzzuunnkk  mmeegg  aazz  „„úújjffaajjttaa””  kkáápprráázzááss  éérrttéékkeelléésssseell))
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Összefoglalás
A cikk a CIE által 1995-ben közzétett, és Magyarországon 2003 óta hatályos káprázás számítási eljárásról ad
tájékoztatást. Röviden áttekinti az eddig alkalmazott és ismertebb összefüggéseket, melyek a belsô terekben
észlelhetô zavaró káprázás értékelésére vonatkoznak, majd részletesen ismerteti az UGR-formulában szereplô
mennyiségeket, azok meghatározási módját. A cikk bemutatja a táblázat használatát, mely alapján a felhasználó
eldöntheti, hogy a választott lámpatest a káprázási elôírásoknak megfelel-e. Végül a számítási módszer
érvényességi határait ismerteti.
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A gyakorlati világítástechnikus elôtt a képlet-
re pillantva több kérdôjel is támad. A
kápráztató hatás számszerû kifejezéséhez
mindig le kell mérnie a világítótestek (L) és a
háttér fénysûrûségét (Lb) ? Ki kell számítania
a térszöget (Ω), mely alatt a lámpatest a meg-
figyelô szemszögébôl látszik? És fôképpen
mit kezdjen a p Guth-féle pozícióindex-szel?
Remélhetôleg megnyugtatásul szolgál, hogy
a közölt képlet a módszer elméleti alapját
szolgáltatja, és a gyakorlati világítástech-
nikusnak (nevezzük felhasználónak) ebben a
formában a fenti formulával semmi dolga
nincs. A módszernek ugyanis óriási elônye,
hogy táblázatos formában használható;
táblázatban adja meg a lámpatestgyártó,
hogy különféle feltételek (geometriai méretek,
reflexiós tényezôk) esetében a szóbanforgó
lámpatest káprázás szempontjából milyen
UGR-értékkel jellemezhetô.
Az UGR-képletben szereplô egyes mennyi-
ségek meghatározása - melyre a táblázat-
szerkesztés miatt szükség van, - a következôk
szerint történik:

11..))  HHááttttéérrfféénnyyssûûrrûûsséégg  ((LLbb))
vagyis a háttérfénysûrûséget a megfigyelô
látóterében lévô határoló felületek (falak,
bútorok, stb) átlagos reflexiója (rav) és átla-
gos megvilágítása (Eav) alakítják. A képletbôl
láthatjuk, hogy Lambert-felületet tételezünk
fel; az ettôl való eltérések a gyakorlatban az
UGR számításában viszonylag kis hibát
okoznak. (33% ∆Lb kb. 1 UGR eltérést ered-
ményez.)

22..))  VViilláággííttóótteesstt  fféénnyyssûûrrûûssééggee  ((LL))

Ha rendelkezésre áll fénysûrûségmérô, úgy
közvetlen méréssel, ha nem, akkor az  össze-
függés alapján állapítható meg. II a megfi-
gyelô irányába sugárzott fényerôsség,
melynek nagysága a lámpatest fényeloszlási
görbéjébôl CC és g ismeretében (lásd késôbb)
meghatározható. Ap a fénykibocsátó felület
nézési irányra merôleges vetülete.

33..))  TTéérrsszzöögg  ((Ω))

A térszög, mely alatt a lámpatestet látjuk rr a
megfigyelô és a lámpatest (mint fénysugárzó)
középpontja közti távolság.

44..))  PPoozzíícciióó--iinnddeexx  ((pp))
A helyiséget képzeletben helyezzük el egy

derékszögû térbeli koordinátarendszerben,
úgy, hogy a megfigyelô szeme ennek a
koordinátarendszernek az origójában legyen
(lásd az ábrát), tehát a TT--RR tengelyek által
meghatározott sík az 1,2 m-es szemmagas-
ságban  vízszintesen helyezkedik el. A
hosszúság ((RR)), szélesség ((TT)) és magasság ((HH))
adathármas, illetve a képzett (HH//RR és TT//RR
hányadosok meghatározzák a lámpatest
helyzetét a megfigyelôhöz képest. (A hivatko-
zott CIE publikáció mind a tengelyeket, mind
a koordinátákat RR,,  TT,,  HH-val jelöli). 

A HH//RR és TT//RR értékpárokból - itt nem részle-
tezett számítások alapján - egy-egy pozíció-
index adódik, melynek nagysága 1-tôl
16,2-ig terjedhet, és a lámpatestgyártók
ennek ismeretében készítik el UGR-tábláza-
taikat.

Az RR, TT, HH  geometriai adatok szolgálnak az rr
távolság és a CC,, g szögek kiszámításához is.
A kiszámított adatok birtokában elkészíthetô
az az UGR-táblázat, amely minden adott
lámpatestre vonatkoztatva a lehetséges helyi-
ség-paramétereket figyelembe véve megadja
az UGR-értéket. Ez erôsen emlékeztet a
hatásfokmódszerrel történô tervezésnél hasz-

nált táblázatra, és összeállításánál ugyanúgy
döntô szerephez jut a szoftvertechnika.

Bemenô adatok:
Reflexiós tényezôk
Geometriai méretek
Az alkalmazandó fényforrás(ok)       

fényárama
Az adott lámpatest adatai

A táblázatból többszörös interpolálással
nyerhetô az UGR a reflexiós tényezôk és a
geometriai méretek ismeretében. A méreteket
a fénypontmagasság egészszámú többszörö-
seként fejezik ki.
Anélkül, hogy teljes táblázatot közölnénk,
lássunk egy gyakorlati példát az UGR
meghatározására.
Legyen az elképzelt helyiség hossza (aa) 8 m,
szélessége (bb) 4 m, magassága (cc) 3,2 m.
Reflexiós tényezôk: rmennyezet=0,7,   r fal=0,3 ,
rmunkasík=0,2. Szemmagasság=1,2 m.
Lámpatestek szerelése hosszirányú. Kiválasz-
tottuk valamelyik cégnek egy lámpatestjét (a
kibocsátott fényáram történetesen 1200 lm).
A cég a gyártmányismertetôjében a kiválasz-
tott lámpatest káprázási tulajdonságaira
vonatkozóan a következô táblázatot közölte:
(részlet az 1. táblázatból)  

Esetünkben
H = 3,2 m – 1,2 m = 2 m
a = 8 m = 4 H
b = 4 m = 2 H

Tehát a táblázatban levô UGR-ek közül szá-
munkra érvényes a 2H-4H vízszintes sornak
és a 0,7 ,  0,3 ,  0,2  függôleges sornak meg-
felelô szám, vagyis a 16,7 lesz. (Példánk
adatait úgy választottuk, hogy ne legyen
szükség interpolálásra.) Ha 16,7 nem na-
gyobb, mint a helyiségben végzendô tevé-
kenységhez az MSZ EN 12464-ben elôírt
UGR érték, akkor káprázás szempontjából a
választott lámpatest megfelelô.

Vízszintes sík

A fényforrás középpontja

Megfigyelô

Nézési irány

keresztirányú
elrendezés

hosszanti
elrendezés
esetén

1. táblázat: REFLEXIÓS TÉNYEZÔK

Mennyezet 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
Falak 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
Munkasík 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Helyiség méretek Nézési irány  párhuzamos a lámpatest hossztengelyével
a b

2H 15,8 17,2 16,1 17,4 17,7
3H 15,6 16,8 16,0 17,2 17,5
4H 15,6 16,7 16,0 17,0 17,3

2H 6H 15,5 16,5 15,9 16,8 17,2
8H 15,5 16,4 15,9 16,8 17,1
12H 15,4 16,3 15,8 16,7 17,0

10 13 16 19 22 25 28

egyre szigorúbb

egyre jobban kápráztat
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A szabványos UGR skálában az értékek hár-
masával követik egymást, a legkisebb érték
10, a legnagyobb 28.
Az idézett szabvány az egyes tevékeny-
ségekhez (a megvilágítás és a színvisszaadási
fokozat mellett) az UGR-értéket, vagyis a
káprázás legnagyobb megengedett mértékét
is feltünteti.

Néhány példa:
UGR

Mûszaki rajz 16
Elôadóterem 19
Bolti eladótér 22
Öntödei munkák 25

Természetesen az UGR-módszer sem abszolút
tökéletes, vannak alkalmazási korlátai. Nem
használható a helyiséghez képest túl nagy-
méretû lámpatestek esetében (ha V>0,1sr).
Oka röviden, hogy a kápráztató forrás
mérete befolyásolja a szem adaptációs
állapotát. Nagyon kisméretû világítótestek
esetében sem vezet helyes eredményre a

módszer (ha V<0,0003sr), ugyanis ilyenkor
a pupillasíkon mérhetô megvilágításnak van
döntô szerepe a világosság érzékelésben.
Ugyancsak hibát okoz, ha a világítótest
fényáramából a közvetett (mennyezetet
világító) hányad meghaladja a a 65%-ot;
ilyenkor bizonyos mértékben a mennyezet is
kápráztató forrássá válik.
Az UGR eljárás célszerûen és pontosan alkal-
mazható elsôsorban viszonylag kisméretû
egyszemélyes helyiségek esetében, ahol a fix
helyzetû lámpatestek egymástól való távolsá-
ga nem nagyobb, mint a H/4.

Jelen ismertetés fôként a CIE 117 – 1995
Technical Report alapján készült. Megírá-
sának célja az volt, hogy a többek számára
bonyolultnak tûnô UGR számítás lényegét a
gyakorlati világítástechnikusok megismerjék,
és az újtól való természetszerû idegenkedés
megszûnjék. Hangsúlyozni kell azonban,
hogy ez a cikk már terjedelmi okokból sem
vállalkozhatott a teljes CIE-anyag tolmácso-
lására. Az itt nem közölt részletek (pl. az

UGR-értékek görbékbôl való meghatározása,
vagy több lámpatest együttes hatásának
figyelembevétele) elképzelhetôen egy késôbbi
írás feladata lesz.

IIRROODDAALLOOMM

1.) CIE Technical Report Discomfort Glare in Interior
Lighting. 117-1995

2.) Das UGR-Verfahren zur Bewertung der
Direktblendung der künstlichen Beleuchtung in
Innenräumen. LITG Publikation 20:2003.

3.) Oliver D. Bind: Die Anwendung der UGR-Formel
in der Praxis. Licht 2005. 9. pp 736-739

4.) Discomfort Glare. IES Lighting Handbook 1984.
Reference Volume 3-12/13.

DR. BORSÁNYI
JÁNOS
Okl. vegyész fényforrástechnikai 
szakmérnök
Nyugdíjas fôiskolai docens

bboorrssaannyyii..ccssiillllaa@@kkvvkk..bbmmff..hhuu

ÜNNEPLÉS A NAGYFESZ. TANSZÉKEN
A BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségû Technika és Berendezések csoportja ben-
sôséges koccintás keretében ünnepelte egyik - leghosszabb oktatói múlttal rendelkezô - tagja,
Farkas Lajos tanár úr 75. születésnapját 2006. január 17-én. Az összegyûlt tanszéki kollégák,
oktatók közül jó néhányan egykor a padokban ülve, mint tanítványok hallgatták elôadásait. 
Munkás évei javát a „Karotázs kábelekkel” való foglakozás töltötte ki a volt Szovjetunióban, ami
akkor nagy jelentôségû volt az olajfúrásoknál, amire gazdasági jólétünket alapoztuk.
Oktatói munkája az érintés- és munkavédelemhez kapcsolódott, Tanár úr keze alatt számos
mérnökgeneráció tanulta ezek elemeit, valamint ô indította újra a világítástechnika oktatást itt a
Zipernowsky alapította tanszéken. A hosszú évek során szerzett oktatói tapasztalatnak köszön-
hetôen számos hallgatóban keltett érdeklôdést ezen tantárgyak iránt.
Reméljük - kollégák és a hallgatók -, hogy még sokáig számíthatunk Farkas Lajos munkájára!

IIsstteenn  éélltteessssee,,  eerrôôbbeenn  ééss  eeggéésszzssééggbbeenn!!

((GGuullyyááss  AAttttiillaa  PPhhDD  hhaallllggaattóó))

Tájékoztatunk minden érdeklôdôt, hogy a Budapesti Mûszaki
Fôiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara 2006. szep-
temberi kezdéssel ismételten meghirdette a világítástechnikai
szakmérnöki képzést. A posztgraduális oktatás 3 féléves,
levelezô rendszerû, és a harmadik félév végén szakdolgozat
készítésével és államvizsgával zárul. A hallgatók - a sikeres
záróvizsgát követôen - világítástechnikai szakmérnöki diplomát
kapnak. A képzés díja elôre láthatólag félévenként 100-120
ezer forint. Ez a költség - az érvényes jogszabályok szerint - a
személyi jövedelemadó kiszámításánál érvényesíthetô.
A tanterv a fénytechnikai és látásfiziológiai alapoktól
kezdôdôen, a világítási eszközökön és alkalmazási terü-
leteken keresztül érinti a világítás speciális területeit, és kiter-
jed a hozzá kapcsolódó szabályozási és elektromos hálózati
kérdésekre is.

A konferenciákat félévente négyszer, havonta, 3 egymást
követô napon tartjuk. A tantárgyi követelmények teljesítése a
félévek végén vizsgával illetve félévközi jegy megszerzésével
történik. 
A szakmérnöki képzésre várjuk mindazok jelentkezését, akik
egyetemi vagy fôiskolai diplomával rendelkeznek mûszaki
illetve természettudományos területrôl, és akik olyan beru-
házói, gyártói, kereskedelmi, tervezôi, kivitelezôi, karban-
tartói, üzemeltetôi területen dolgoznak (vagy kívánnak elhe-
lyezkedni), ahol fontos a világítástechnikai szakismeret. A
képzésre elôzetesen jelentkezni lehet Molnár Károly
tanfolyamfelelôs oktatónál a ((0066--11))--221100--11441155//222288 ill.
((0066--3300))--99559933--770055 telefonszámokon, valamint a
mmoollnnaarr..kkaarroollyy@@kkvvkk..bbmmff..hhuu e-mail címen. 

További információval szintén a jelzett elérhetôségeken állunk
rendelkezésre.

FELHÍVÁS



Kutatásunk kezdetekor feltettük a kérést, hon-
nan vegyünk több száz olyan képet, ami
szinte mindenhol a világon elôfordul? Hogy
tudjuk feltérképezni azokat a képeket,
amelyeket grafikusok készítettek az elmúlt
évtizedekben? A megoldást a képregények
adták, mind hard-copy, mind soft-copy for-
mában.

Elsô lépésben több száz grafikus képet
gyûjtöttünk (a továbbiakban nevezzük
képregényeknek). Célunk eléréséhez meg-
próbáltuk ezeket a képeket kultúrterületek
szerint kategorizálni. A legjelentôsebb
kategóriák a következôk: 

• Európai (történelmi)
• Amerikai (szuperhôs, harcos)
• Japán (ún.: manga)
• Ausztrál (családi)

Az európai képregény készítôk nagyon ked-
velik a történelmi témájú történeteket, ide
soroltuk még a szépirodalmi mûvek meg-
rajzosítását és a helyzetkomikumokat is. Ilyen
például a francia Asterix és Obelix vagy a
magyar Mátyás király, A Pál utcai fiúk, Tom
Sawyer, Huckleberry Finn stb. Sajnos az
igazi magyar képregény készítôk eltûntek,
bár találtunk egy Internetes oldalt
(hhttttpp::////rraajjzz..ffiillmm..hhuu//), ahol egy pályázat
keretein belül törekednek a magyar
képregény ipar beindítására. 
Az amerikaiak egészen más jellegû történe-
teket kedvelnek. Ezeket „harcos” képregé-
nyeknek neveztük el. (Pókember, Robotzsaru,
Szupermen stb.). A 1. képen láthatjuk, hogy
egészen más az ábrázolási mód attól, amit
mi Európában megszoktunk. Az alakokat
csak nagyvonalakban rajzolták meg, érezzük
rajtuk a mozgást, a dinamikát. Érdekességük
viszont, hogy talán ezekben a regényekben
vannak legvalósághûebben megrajzolva az
arc- és testformák. A háttér viszont lényegte-
len, sokszor csak egy háttérszín elôtt kiemel-
kedô szereplôket ábrázolnak. Az európai
képregényekben ezzel ellentétben legalább
akkora hangsúlyt fektetnek a háttér megraj-
zolására, mint a szereplôkre. A 1. képen a

Superman címû képregénybôl láthatunk egy
kockát. 

A japánok által kedvelt képregények a
legérdekesebbek. A japán készítôk nem saját
nemzetükrôl mintázzák hôseiket. Az alakok -
melyek legtöbb esetben gyerekek - magasak,
hosszú a combjuk, nagy, színes szemeik, és
színes hajuk van, a bôrük pedig halvány.
Ezek alapján egyértelmûen meg tudjuk külön-
böztetni e képeket az elôbbi csoportoktól. A
2. képen láthatunk egy tipikus japán rajzot.
Kaptunk Ausztráliából is pár képregényt, és
ezeket nem tudtuk sehova besorolni. Így
alakult ki az Ausztrál (családi) csoport. A 3.
képen láthatunk egy tipikus ausztrál

képregény kockát. A jellemzôi hasonlítanak
az európaihoz, meg a japánhoz, az alakok,
és a háttér is mindig jól kivehetô, csak ezek a
jelenetek leginkább a jelenben játszódnak,
meseszerûek, a színek valósághûek, nincse-
nek „elvont” színek. 

A képek csoportosítása alapján meghatároz-
tuk, hogy melyek azok a tulajdonságok,
melyeket érdemes kiemelten vizsgálni. Szinte
minden képnek van szereplôje, akiknek van
arcuk, hajuk (szôke, barna, fekete, vörös).

Sok a tájkép (európai és japán esetben), tehát
vizsgálhatjuk az ég, a felhô, a tó, a fû, a
lomb, a fatörzs és a homok színeit. 

11..  ttáábblláázzaatt:: Azon tulajdonságok listája, amiket
figyelembe vettünk méréseink során

Arc (bôrszín) Lesült bôr
Barna haj Lomb
Beton (úttest) Néger arc
Ég Nyelv
Fatörzs Ôsz haj
Fekete haj Száraz fû
Felhô Szôke haj
Föld (talaj, termôföld) Szürke haj
Fû Tó (folyó, tenger...)
Homok Vörös haj
Kék haj Zöld haj

A kategóriák és a vizsgálandó tulajdonságok
megállapítása után egy relációs adatbázist
hoztunk létre az adatok tárolásához. Az
adatbázisban tároltunk minden fontos adatot,
amire késôbb szükség lehet a kiértékelésnél.
Helyszín szerint is csoportosítottuk a képeket:
tájkép, belsô tér, város, portré háttér nélkül
stb. Tároltuk a kép forrását, a nevét, és hogy
elektronikus, vagy nyomtatott formában áll-e
rendelkezésre.
Méréseinkhez a CIELAB színrendszert hasz-
náltuk. Mivel az RGB és CMYK rendeszekkel
ellentétben ez egy berendezés-független
színábrázolási mód, amely akár a színábrá-
zolás nemzetközi szabványának is tekinthetô.
A CIELAB színtér elméletben minden szín
ábrázolására alkalmas, ezért is lett a színin-
formáció átvitelének az alapja. A CIELAB
modellben meg kell adni a világosság (LL**)
mellett a színesség helyét az aa**, illetve a bb**
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1.1. Képek kategórizálása

11..  kkéépp:: Tipikus amerikai képregény-részlet
(Superman)

22..  kkéépp: Tipikus japán képregény-részlet 

33..  kkéépp: Tipikus ausztrál képregény részlet 
(Fecsegô tipegôk)

2. MÉRÉSI MÓDSZER

Multimédiás alkalmazások gyakran használnak grafikus rajzokat a fényképek helyett, mert ezek hatékonyabban
tárolhatók és mozgathatók. Sok esetben a felhasználók megfelelônek tartják a kevés színnel színezett képeket is.

Kutatásunkban útmutatást adunk arra vonatkozóan, hogyan állítsuk be különbözô tulajdonságok (objektumok) színeit.
Ehhez egy adatbázis készült, mely grafikus képek százainak adatait tartalmazza különbözô kultúrterületekrôl.

JELLEGZETES SZÍNEK GRAFIKUS KÉPEKBEN
VVéégghh  VVeerroonniikkaa,,  SSiikknnéé  LLáánnyyii  CCeeccíílliiaa,,  SScchhaannddaa  JJáánnooss



skálán, amelyek a zöld és vörös, illetve a kék
és sárga közti egyensúlyt határozzák meg. A
színeket három jellemzô szerint kategorizál-
hatjuk: világosság, telítettség, színezet. Az
adatfelvitel és a kiértékelés megkönnyítése
végett készítettünk egy rövid programot
Visual Basic nyelven. 
Papíron rendelkezésre álló képregények szí-
neit kézi spektrofotométerrel mértük. A mé-
réshez CIE D65 sugárzáseloszlást és 2 fokos
észlelôt használtunk. 
Az Internetrôl vett képeken az Adobe
Photoshopban, a Sample Tool segítségével
mintákat vettünk a különbözô tulajdonságok-
ból és ezeket az adatokat mentettük el az
adatbázisba. A mért értékek ugyan nagyban
függenek attól, hogy milyen látási körülmé-
nyek, illetve milyen monitor beállításnál
készítették a képeket, de mivel minden kultur-
területrôl azonos valószínûséggel vannak „jó
és rossz” mintáink, ezért a különbözô
területekre kapott eredmények közti különb-
ség és a készítés körülményei között nincs
szignifikáns összefüggés.

A 1. táblázatban láthatjuk az internetes
képekbõl vett eredményeket kultúrkörök
szerint csoportosítva. Ezek azok a tulajdon-
ságok, amelyek a legtöbb képregénykockán
megjelennek. A táblázatban a CIELAB rend-
szerben felvett átlagos adatokat, az azonos
kultúrkörhöz tartozó képeken mért LL**,,  aa**,,  bb**
adatok szórását és az ebbôl számolt átlagos
színkülönbséget (∆EE**ab) adtuk meg. Fontos
elmenteni a ∆EE**ab színkülönbséget, mert ez
egy olyan skálát alkot, melyben 1 egység - az
ember számára - éppen megkülönböztethetô
színinger-különbségnek felel meg.
Az eredmények szemléletesebbé tételére,
grafikont készítettünk, mindegyiken három-
három tulajdonság eredményei láthatók min-
den kultúrterületrôl. Mindkét grafikonon a
vízszintes tengelyen az aa** értéket, a füg-
gôleges tengelyen a bb** értéket jelöltük. Az
ellipszis középpontja az átlagérték, sugara a
szórás. Az LL** átlagértékek pedig mindig az
ellipszisek mellet szerepelnek. Az elsô
grafikonon láthatjuk három jellegzetes
képrészlet, a fû, az arc és az ég mérési
adatait. 

Az arc színét elemezve láthatjuk, hogy az aa**
értékben nincs nagy különbség, csak a japán
tér el kissé, ez kevésbé piros, mint a többiek és
nincs fedésben az ellipszise egyik másikkal
sem, tehát egészen más színeket használnak
az arc színezésére, mint más kultúrterületeken.
A bb** értékek már távolabb állnak egymástól.
Az ausztrálok jóval sárgásabb arcszínt
használnak, mint az amerikaiak. További
érdekesség még, hogy bár a japánok arca
sárgás, az eredmények viszont azt mutatják, a
japán képekben kevés a sárga. A japánok
még abban is elütnek a többiektôl (az
ausztrálokkal együtt), hogy az arc sokkal vilá-
gosabb, mint az európaiaké és az amerika-
iaké.
A fû eredmények egész közel állnak egymás-
hoz számértékileg és az ellipsziseket nézve.
Ezen tulajdonságot tekintve ismét a japán
emelkedik ki, mert az sárgásabb, élénkebb,
mint a többi. Az aa** értékekben igazából
nincs különbség, viszont érdekes, hogy az
amerikai fû mennyivel világosabb a többinél. 
Az ábrán a harmadik tulajdonság az ég. A
japán, ezt a tulajdonságot figyelembe véve
még jobban elkülönül a többi kultúrterülettôl.
A bb** értéke sokkal kisebb, ami annyit jelent,
hogy sokkal kékebb, élénkebb, és az LL**
értékbôl láthatjuk, hogy sokkal sötétebb is,
mint a többi. A cikk terjedelme miatt a
fatörzs, a lomb és a tó képrészletek
mérésébôl kapott eredményeket nem részle-
tezzük.

A papírképek esetében megfigyelhetô, hogy
a magyar nyomdákban készült és az eredeti
képek között nagyok az eltérések. Ezt
támasztja alá az is, hogy a 
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11..  ttáábblláázzaatt:: Legfontosabb hat tulajdonság LL**, aa**, bb** átlagértékei, 
∆LL**, ∆aa**, ∆bb** és ∆EEaabb**  értékei kultúrkörök szerint lebontva

Tulaj-
donság Kultúrkör L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆Eab*

Amerikai 76,59 19,81 22,08 9,78 9,54 10,17 17,03
AARRCC Ausztrál 84,88 11,16 26,33 6,99 8,29 9,28 14,27

Európai 78,96 19,12 29,99 8,34 10,54 13,31 18,91
Japán 85,06 9,94 24,01 7,39 8,02 10,38 15,06

Amerikai 84,00 -8,36 -12,57 10,08 7,80 10,26 16,36
ÉÉGG Ausztrál 79,48 -13,52 -16,83 9,38 6,43 13,95 18,00

Európai 78,14 -11,02 -18,22 9,49 6,37 10,81 15,73
Japán 58,62 -5,92 -41,38 12,41 6,16 11,88 18,25

Amerikai 38,13 20,92 26,83 13,30 13,16 15,49 24,29
FFAATTÖÖRRZZSS Ausztrál 46,27 12,07 22,00 15,08 8,82 18,23 25,25

Európai 50,05 18,84 22,66 13,09 12,98 13,49 22,85
Japán 42,13 6,00 21,87 17,27 15,04 18,15 29,22

Amerikai 80,44 -23,85 38,63 10,09 9,76 14,62 20,27
FFÛÛ Ausztrál 61,52 -31,33 35,37 13,84 13,00 18,08 26,21

Európai 69,54 -27,88 40,24 12,39 14,24 20,76 28,06
Japán 66,57 -30,22 51,61 13,90 10,58 12,64 21,57

Amerikai 61,34 -32,10 27,38 12,00 8,18 14,68 20,65
LLOOMMBB Ausztrál 52,56 -29,58 20,25 15,29 10,25 14,54 23,45

Európai 58,46 -28,61 30,14 14,02 12,62 18,19 26,20
Japán 51,94 -30,06 30,35 10,78 10,05 9,60 17,59

Amerikai 63,67 -18,33 -19,67 9,45 5,13 17,47 20,52
TTÓÓ Ausztrál 67,07 -17,20 -22,33 11,83 6,14 15,07 20,12

Európai 70,00 -14,38 -13,32 11,57 7,29 16,00 21,05
Japán 58,62 -8,05 -28,48 11,96 12,82 24,47 30,11

2.1. Kiértékelés

2.1.1 Internetes képek

11..  áábbrraa:: Három jellemzô tulajdonság ered-
ményeinek ábrázolása az aa**, bb** grafikonban. 

Kék az amerikai, zöld az ausztrál, piros a japán és
sárga az európai soft-copy értékek. A középpont
az átlagérték, az ellipszis sugara az aa**, bb** szórás

értékei, LL** értéke az ellipszisek mellett szerepel.

2.1.2. Papír képek



Internetes honlapon megtaláltuk ugyanannak
a képregénynek különbözô országokból szár-

mazó borítóit.
Ezen az oldalon az
Asterix a gall címû
képregény 78 or-
szágban kiadott
összes borítója lát-
ható. A képek
ugyan szkennelve
lettek, de így is
olyan számottevô-
ek a különbségek,
hogy mindenkép-
pen meg kell vizs-
gálni a különbség
lehetséges okait. A
magyar grafikusok
vagy szándékosan
változtattak a szí-
neken, vagy a ma-
gyar nyomdákban
más beállításokkal
dolgoznak, azon-
ban sok esetben a
különbség oka
egyszerûen a pa-
pírminôségben rej-
lik. Példaként lát-
hatjuk az Asterix
egyik számának
magyar és a fran-
cia (eredeti) borí-
tóját.                     

Az 2. táblázatban számszerûen megfigyel-
hetô a két kép színhasználata közötti eltérés.
Az egyik legszembetûnôbb különbség, hogy a
magyar kiadás sokkal világosabb. A „fû”
vizsgálatakor nincs is nagy különbség az aa**
és bb** értékek között. Azonban a következô
tulajdonságoknál már más eltérést is meg-
figyelhetünk. A „magyar ég” zöldesebb, a
szikla pedig barnás. A francia arc sokkal
pirosabb és sötétebb.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a
papíron levô képek tulajdonságainak
mérésekor csak akkor kapunk valós ered-
ményeket, ha a mintákat azonos körülmények
között készítették. Ezen okok miatt döntöttünk
úgy, hogy próbálunk minden területrôl be-
szerezni képregényeket. Sikerült is Ausztrá-

liából, Japánból, Koreából, Amerikából és
Franciaországból újságokat kapnunk. Sajnos
Magyarországon jelenleg egyetlen képregény
sincs a piacon, amit itt rajzoltak és itt nyomtat-
tak volna. 20 éves magyar képregényeket
meg azért nem mertünk mérni, mert azóta
nagyon sokat javult a papírminôség, a
nyomdák nyomtatási minôsége és az ered-
ményeink összehasonlíthatatlanok lettek volna
a mai modern képregényekkel, amit a többi
országból kaptunk. Tehát kizárólag eredeti
képregények képrészleteit mértük. A hat leg-
fontosabb papírképbôl vett tulajdonság ered-
ményeit tartalmazza a 3. táblázat kultúrkörök
szerint csoportosítva. A CIELAB rendszerben
felvett átlagos adatokat, az azonos
kultúrkörhöz tartozó képeken mért LL**, aa**, bb**
adatok szórását és az ebbôl számolt átlagos
színkülönbséget (∆∆EEaabb**) adtuk meg.
A papírképeknél volt egy nagy probléma: a
mûszer látószöge túl nagy és a mérendô
felület sokszor igen kicsi. Ez ellen nem tudtunk
semmit tenni, ezeket a képrészleteket ki kellet
hagyni, és másikakat keresni. Ennek ellenére
sok és nagyon is jó eredmény született. 
Ahogy az Internetes képeknél, itt is készítet-
tünk két grafikont, melyek a hat legfontosabb
tulajdonság átlagértékeit és szórását tartal-
mazza, hogy össze tudjuk hasonlítani külön-
bözô kultúrkörök színhasználatát. Itt is a
grafikonon a vízszintes tengelyen az aa**
értéket, a függôleges tengelyen a bb** értéket

jelöltük. Az ellipszis középpontja az
átlagérték, sugara a szórás. Az LL**
átlagértéket pedig mindig az ellipszisek mel-
lett szerepelnek.

Az 2. ábra az arc, a fû és az ég ered-
ményekbôl készített ellipsziseket szemlélteti.
Nagyon érdekes, hogy az arcnál milyen kicsi
a szórás, holott minden kultúrterületrôl több

33..  ttáábblláázzaatt:: Legfontosabb hat képrészlet LL**, aa**, bb** átlagértékei, ∆LL**, ∆aa**, ∆bb** és ∆EEaabb**
értékei kultúrkörök szerint lebontva

Tulaj-
donság Kultúrkör L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆Eab*

AARRCC Japán 74,77 11,58 17,67 6,56 3,89 6,29 9,89
Amerikai 85,24 13,36 14,27 5,93 5,53 5,65 9,88
Európai 77,99 12,71 24,52 4,24 3,54 8,00 9,72
Ausztrál 89,64 5,13 18,71 4,60 3,14 6,59 8,63

ÉÉGG Japán 86,77 -13,38 -9,69 5,88 4,82 7,90 10,96
Amerikai 80,88 -12,04 -9,40 5,53 4,97 6,44 9,84
Európai 78,69 -16,56 -20,44 6,69 4,97 4,92 9,68
Ausztrál 83,75 -12,26 -15,28 6,10 3,74 6,76 9,85

FFAATTÖÖRRZZSS Japán - - - - - - -
Amerikai 48,97 16,18 22,34 13,52 8,85 12,84 20,65
Európai 51,00 8,72 21,51 6,66 4,56 6,59 10,43
Ausztrál 57,09 7,44 26,74 9,51 6,20 7,55 13,64

FFÛÛ Japán 55,67 -27,00 9,00 1,53 1,73 2,65 3,51
Amerikai 69,90 -27,48 52,33 7,70 6,58 11,80 15,55
Európai 68,70 -23,56 40,52 5,30 5,65 10,01 12,66
Ausztrál 79,99 -23,42 32,99 7,52 8,19 20,61 23,42

LLOOMMBB Japán 70,60 -21,20 22,00 5,18 3,42 8,80 10,77
Amerikai 67,71 -24,55 45,91 10,00 12,22 15,85 22,38
Európai 55,91 -22,78 20,15 5,04 7,17 12,04 14,90
Ausztrál 71,49 -26,61 25,51 8,29 8,72 14,35 18,72

TTÓÓ Japán 73,46 -24,75 -8,89 9,07 7,41 13,40 17,80
Amerikai 74,98 -19,47 -9,79 11,93 8,58 10,51 18,07
Európai 68,13 -19,50 -7,06 6,27 6,02 11,04 14,05
Ausztrál 81,03 -13,31 -13,83 6,28 5,47 7,04 10,9010
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44..  kkéépp:: Magyarországon
kiadott borító

55..  kkéépp:: Franciaországban
kiadott borító

Tulajdonság L* a* b*

FFÛÛ magyar 80 -36 59
francia 50 -36 52

ÉÉGG magyar 88 -27 -18
francia 69 -10 -46

AARRCC magyar 87 12 23
francia 73 34 35

SSZZIIKKLLAA magyar 57 34 22
francia 57 15 4

BBAAJJUUSSZZ magyar 96 -14 79
francia 88 -3 82

22..  ttáábblláázzaatt:: A magyar és francia borítón talál-
ható tulajdonságok színeinek számszerû adatai

22..  áábbrraa:: Három jellemzô képrészlet eredményeinek
ábrázolása az aa**, bb** grafikonban. Kék az

amerikai, zöld az ausztrál, piros a japán és sárga
az európai hard-copy értékeket jelöli. A középpont
az átlagérték, az ellipszis sugara az aa**, bb** szórás
értékei, LL** értékei az ellipszisek mellett szerepelnek.
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képregénybôl is mértünk. Az aa** értékben
csak a japán tér el lényegesen a többitôl,
sokkal kevesebb benne a piros összetevô.
Ismét elôjön, mint az Internetes képeknél,
hogy nem az ázsiaiban van a legtöbb sárga.
Az európainak a bb** értéke a legnagyobb, a
japán és az amerikai egy szinten van és a
legkevésbé sárga az ausztrál. A papír
képeknél már egyértelmûen a japán a
legvilágosabb és a legsötétebb az amerikai. 
Következô kiértékelendô képrészlet a füves
területek. Sajnos hiába kaptunk több
amerikai képregényt is, nem volt bennük
tájrészlet, vagy nem megfelelô formában állt
rendelkezésre. Gondoljunk itt arra, hogy
vagy éjszakai volt a kép, vagy nagyon hát-
térbe szorult, és szürkével színezték ki ezt a
tájelemet. Mivel túl kevés mérést sikerült
végezni, nem tudunk felmutatni értékelhetô
fatörzs eredményt sem és a többi tájelemnél
is csak kevesebb hangsúlyt tudtunk fektetni az
amerikai eredményekre.
A füves területhez tartozó ellipsziseket nézve
megint azt fedezhetjük fel, hogy az aa**
értékekben nincs nagy eltérés, azonban a bb**-
ban annál nagyobb. Az ausztrálban van a
legtöbb, a japánban van a legkevesebb
sárga komponens. Az európai közöttük pon-
tosan középen helyezkedik el. 
Az ábrán a harmadik fontos képrészlet, amit
mértünk, az ég színe. Az aa** átlagértékben
nincs nagy különbség, csak az európai ég
zöldebb kicsit a többinél. Ismét a bb** átlagban
találunk nagyobb különbségeket: az európai
a legkékebb, az amerikaiban és az ausztrál-
ban van a legkevesebb kék komponens és a
japán a két véglet között helyezkedik el fél-
úton. Az LL** értékeket megnézve láthatjuk,
hogy az európai mennyivel sötétebb, teltebb
a többinél és az amerikai a legvilágosabb
szinte már fakó. A cikk terjedelme miatt a
fatörzs, a lomb és a tó képrészletek
mérésébôl kapott eredményeket nem részle-
tezzük. Ezen adatok részletesen megtalál-
hatók Végh Veronika diplomamunkájában.

Ebben a fejezetben a hard-copy és soft-copy
eredmények összehasonlítását tárgyaljuk.
Minden képrészlethez készítettünk egy szín-
skálát is, hogy szabad szemmel láthassuk a
színek közti eltérést.
Nézzük az arc színének összehasonlítását!
Minden kultúrterületrôl, mind soft-copy, mind
hard-copy formában ebbôl a tulajdonságból
sikerült a legtöbb mintát szerezni, ami nem is
meglepô, mivel minden képregény, szinte
minden kockájának van legalább egy sze-
replôje. A 3. ábra egy színskálát mutat, mely
segít a különbözô kultúrterületek soft-copy és
hard-copy eredményeinek az összehason-
lításában. Az elsô sorban a soft-copy
átlageredmények láthatók japán-amerikai-
európai-ausztrál sorrendben. A második sor-
ban a hard-copy eredmények találhatók
ugyanebben a sorrendben. A felsô sorban az
utolsó cella Tarczali T. által meghatározott

prototipikus szín, az alsó sorban az utolsó
Bartleson vizsgálatai szerinti memóriaszín.

Levonhatjuk a következô megállapításokat:
valóban - ahogy ezt már megjegyeztük külön
az Internetes, és külön a papírképeknél - a
japán arcszín a legvilágosabb, az amerikai
és az európai viszont egészen sötét. Az
ausztrál internetes képek eredményei hason-
lítanak a japánéra, azonban az ausztrál
papírképek nagyon rózsaszínesek, ahogyan
a memóriánkban levô színek is azok,
legalábbis a két fentebb említett kutató ered-
ményei ezt igazolják. Érdekes, hogy mekko-
ra különbség van a soft-copy és a hard-copy
eredményekben minden kultúrterületen.
Kezdetben arra számítottunk, hogy a papír
képek sokkal sötétebbek lesznek, mint az
Internetes, de erre rácáfolnak az ered-
mények. 

Megfigyelhetjük, hogy az ellipszisek elhe-
lyezkedése nagyon hasonlít mindkét for-
mában csak a hard-copy eredmények
közelebb vannak az origóhoz. Egyedül az
ausztrálnak van egy nagy ugrása: sokkal
kevesebb sárga van a papíron mért átlag-
értékben, mint a monitorosban. Érdekes-
ségként feltüntettük még az ábrán Bartleson
memóriaszínét, ami jelen esetben egyezik
Tarczali T. prototipikus színével valamint
Bodrogi P. eredményét és a mûszerrel mért
átlageredményt. 
Mindenképpen levonhatjuk azt a követ-
keztetést, hogy Japánban finoman kell bánni
az arc színezésével: minél világosabb,
halványabb a szín annál jobb, míg az

amerikaiak a sötét, balsejtelmes, mérgesebb
színeket részesítik elônyben. Európában a
barnásabb, a lesült arcbôrt kedvelik, és
Ausztráliában a monitoron megjelenített
képeken az arc hasonlítson a japánhoz,
azonban a papír képeknél szállhat a fantá-
ziánk, egészen elmehetünk a rózsaszín felé,
csak világos maradjon a végeredmény. 
Az. 5. ábra a füves területekrôl vett
átlageredményeket szemlélteti. Az amerikai
papírképekbõl vett eredményt szándékosan
hagytuk ki, mivel kevés adatunk volt, így
értékelhetetlen. Egyébként a színek sorrendje
azonos az arc színénél levô sorrenddel. 

Ennél a képrészletnél is megfigyelhetünk pár
érdekességet: A japán fû hard-copy formá-
ban sokkal világosabb, mint soft-copy formá-
ban. Az ázsiai Internetes és az ausztrál papír
eredmények között figyelhetünk meg hason-
lóságot, mindkettô sokkal sárgább, mint a
többi kultúrterület színhasználata. A 6. ábra
grafikonja is szemlélteti, hogy mennyire egy
helyen van ez a két eredmény. Bartleson által
mért átlagérték egészen távol esik minden
más eredménytôl: sokkal kékesebb zöld, ez a
legsötétebb, bár aa** értékben annyira nincs
messze pl. az amerikai átlagtól, a szórásel-
lipszisébe még éppen beleesne. Tarczali T.
kísérleteibôl származó eredmény szintén
kékesebb és sötétebb, mint a többi, de
érdekes, hogy az aa** értéke viszont éppen az
ellenkezô oldalon található, tehát több zöld
komponenst tartalmaz. Ne felejtsük el, hogy
mindkét memóriaszín eredmény Európából
való, tehát elsô sorban az európai grafiku-
soknak kell meggondolniuk ez alapján, hogy
változtassanak-e az eddigi színhasználati
szokásaikon.

2.1.3. Képrészletenkénti összehasonlítás

33..  áábbrraa:: Az arc átlageredmények színskálája,
fent soft-copy: japán-amerikai-europai-ausztrál-

Tarczali féle memóriaszín, 
lent hard-copy: japán-amerikai-europai-ausztrál-

Bartleson memóriaszíne.

44..  áábbrraa:: Az arcszín eredményeinek ábrázolása
az aa**, bb** grafikonban. Baloldalt a soft-copy,
jobboldalt a hard-copy eredmények láthatók.

Kék az amerikai, zöld az ausztrál, piros a
japán és sárga az európai ellipszisek. 

A középpont az átlagérték, a sugár az aa**, bb**
szórás értékei, LL** értéke az ellipszisek mellett

szerepel. Narancs pont: Bartleson, bordó pont:
Bodrogi, kék pont: a mûszerrel mért 

átlageredmény.

55..  áábbrraa:: A fû átlageredmények színskálája,
fent soft-copy: japán-amerikai-europai-ausztrál-

Tarczali T memóriaszíne, 
lent hard-copy: japán-amerikai-europai-ausztrál-

Bartleson memóriaszíne.

66..  áábbrraa:: A fûszín eredményeinek ábrázolása
az aa**, bb** grafikonban. Baloldalt a soft-copy, 
jobboldalt a hard-copy eredmények láthatók.

Kék az amerikai, zöld az ausztrál, piros a
japán és sárga az európai ellipszisek. A

középpont az átlagérték, a sugár az aa**, bb**
szórás értékei, LL**  értéke az ellipszisek mellett

szerepel. Narancs pont: Bartleson, fekete pont:
Tarczali memóriaszín eredménye.
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A harmadik és általunk szintén fontosnak tar-
tott képrészlet az ég színe. A 7. ábra szem-
lélteti az ide tartozó színskálát.

Ismét a memóriaszínek a legsötétebbek, bár a
japán soft-copy LL** eredmény is közel áll hoz-
zájuk. A memóriaszín aa** értéke a legkisebb,
azaz ez a szín tartalmazza a legtöbb zöld
komponenst. A bb** koordinátája éppen a
japán soft-copy és az összes többit magába
foglaló halmaz között helyezkedik el. Az
elôbb említetteket leszámítva, az eget meg-
valósító átlagértékek között nincs nagyon
látványos különbség, azt is mondhatnánk,
hogy nagyon hasonló színeket használnak
minden területen mind soft-copy, mind hard-
copy formában. Ezt a grafikonban elhe-
lyezkedô ellipsziseket nézve is megál-
lapíthatjuk, esetleg az európai papírképekbôl
nyert eredmény tér el a többitôl, mert szintén
alacsony az aa** értéke, kicsit zöldes.

Mivel manapság nagy mennyiségben állnak
rendelkezésünkre rajzok, képregények mind
az Interneten, mind nyomtatott formában,
ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy
érdemes feltérképezni, amit a grafikusok
készítettek az elmúlt évtizedekben, és ezekbôl
kiindulva meghatározni a jellegzetes színeket.
Gyûjtöttünk több száz grafikus képet, és meg-
mértük a jellemzô tulajdonságok színeit hard-
copy és soft-copy formában, kultúrterületekre
lebontva. Ezeknek a képeknek hat leg-
fontosabb jellemzôit értékeltük ki: arc, ég, fû,
fatörzs, lomb, tó. Az eredményeink támpont-
ként szolgálnak azoknak a programozóknak,
animátoroknak, akik multimédiás progra-
mokat készítenek, de a színválasztással prob-
lémájuk akad. Ezek alapján japán internetes
képregények színezésekor a telítettebb,
erôteljesebb, sokszor a sötétebb színeket
érdemes használni, míg az európaiaknál a
halványabb, világosabb színeket részesítsük
elônyben. Egyedül az arcszín választásánál
fordul meg a helyzet, ott a japán szín sokkal
halványabb, de semmiképpen nem nevezhet-
jük sárgásnak, ahogy a valóságban. Papír-
képek esetében viszont pont a japán színek a
leghalványabbak, és az ausztrálok a legélén-
kebbek. Az amerikai képregényekben bizo-
nyos tulajdonságok színei egészen távol áll-
nak a valós színektôl, ezért kutatásunkban
értékelhetetlenek az eredmények. Gondoljunk
ilyenkor a kék-zöld arcszínre, a sárgás
tájra…
Következô lépésben összehasonlítottuk a
hard-copy eredményeinket a soft-copyval
nemzetenként, ahol a következô eredmé-
nyeket kaptuk: a papíron mért eredmények
kicsit fakóbbak, nem olyan élénkek, mint az
Internetes képek, általában sötétebbek is, bár
ezt a kicsi, nem számottevô különbséget a két-
féle mérési elv közötti különbségnek is
betudhatjuk. Legtöbb esetben a japánok
színezési szokásai térnek el a többi kultúr-
területtôl. Érdekes, hogy ôk használják a
legélénkebb színeket a monitoron megjele-
nített képeknél, de a papírkép eredményeik

viszont világosabbak lettek.
Végezetül összevetettük eredményeinket a
memória színekkel. A legfontosabb eredmény
az, hogy sokkal sötétebb értékekkel marad-
nak meg memóriánkban a tulajdonságok
színingerei, mint ahogy azokat a képregény
készítõk ábrázolják. Ebbôl a rövid vizsgálat-
ból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a
grafikusok nem a memória színeiket veszik
elô, amikor egy felületet színekkel töltenek ki
és úgy gondoljuk, hogy a memóriaszíneinket
sem befolyásolják nagy mértékben az ô
munkájuk.

IIRROODDAALLOOMMJJEEGGYYZZÉÉKK

Bartelson CJ, Memory colors of familiar objects.
JOSA 50 73-77. 1960.
Bodrogi P. Shift of short-term colour memory, PhD
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Bodrogi P & Tarczali T: Colour memory for vari-
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Végh V. Jellegzetes színek grafikus képekben,
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SSZZEERRZZÔÔKK::

77..  áábbrraa:: Az ég átlageredmények színskálája,
fentsoft-copy: japán-amerikai-europai-ausztrál-

Tarczali T memóriaszíne, 
lent hard-copy: japán-amerikai-europai-ausztrál-

Bartleson memóriaszíne.

88..  áábbrraa:: Az égszín eredményeinek ábrázolása
az aa**, bb** grafikonban. Baloldalt a soft-copy,
jobboldalt a hard-copy eredmények láthatók.

Kék az amerikai, zöld az ausztrál, piros a
japán és sárga az európai ellipszisek. 

A középpont az átlagérték, a sugár az aa**, bb**
szórás értékei, LL** értéke az ellipszisek mellett

szerepelnek.  Narancs pont: Bartleson 
memóriaszín eredménye.

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Fogyasztási elektronikai termékeket importáló
budapesti márkaképviselet felvételre keres:

• Mûszaki igazgatót
felsôfokú elektrotechnikai végzettséggel,
mûszaki angol nyelvtudással, 
vezetôi képességgel, mûszaki osztály irányítására. 

valamint, 

• Villamosmérnököt szakirányú végzettséggel, mûszaki angol
nyelvtudással, jogosítvánnyal minôségbiztosítási vizsgálatok
végzésére. Pályakezdôk jelentkezését is várjuk is.

Fényképes önéletrajzát fizetési igény megjelölésével kérjük küldje
a job@dyras.com e-mail címre.

VÉGH VERONIKA
Okl. mérnök informatikus
Valeo Auto-Electric 
Magyarország Kft.

vveerraaccsskkaa@@ssyynncchh..hhuu  
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Laboratórium Képfeldolgozás és
Neuroszámítógépek Tanszék
Pannon Egyetem
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PROF. DR.
SCHANDA JÁNOS
Ppogramtervezô matematikus,
Virtuális Környezetek és Fénytan
Laboratórium Képfeldolgozás és
Neuroszámítógépek Tanszék
Pannon Egyetem
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy az Egyesület – állami ren-

delkezés hiányában - elkészítette a régen várt VViillllaammooss  BBiizzttoonnssáágg

SSzzaakkmmaaii  EEllvváárráássaaiitt  (VBSZE). 

A Szakmai Irányelv (MEE:SZI 0301:2006) az Egyesület honlapján,

a wwwwww..mmeeee..hhuu megtalálható.
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A fényforrásokat különbözô szempontok
alapján lehet csoportosítani. A legfontosabb
jellemzôk a lámpa fényhasznosítása, színe,
illetve az élettartama. A fényhasznosítás az
energiatakarékosság, illetve az energiater-
melés környezetkárosító hatása miatt kell, hogy
folyamatos fejlesztés tárgyát képezze a GE
fényforrásfejlesztési stratégiájában. A szín-
visszaadási index, a környezet minél szebb
megvilágítása esztétikai szempontok mellett a
közlekedésbiztonságra is jelentôs hatással van.
A hosszabb élettartamú, megbízható, mini-
mális számú korai meghibásodással ren-
delkezô fényforrások pedig nemcsak a
közvilágításban egyre inkább elterjedô csopor-
tos csere miatt fontosak, hanem a lámpák élet-
ciklusának meghosszabbítása kevesebb idô-
egységre esô visszaforgatandó hulladékkal,
így kisebb környezetterheléssel jár.
Napjaink egyik legfontosabb fényforrás-
családja, a „nagyintenzitású kisülôlámpák”
széles skáláját kínálják e követelményeknek a
nagynyomású nátriumlámpák kiemelkedô
fényhasznosításától (akár 150 lm/W) a
kiváló színvisszaadású (akár 90 fölötti)
kerámia fémhalogén lámpáig. Mindezt min-
den más fényforrásnál hosszabb élettartam
és nagyobb megvilágítási szint mellett
nyújtják. Nagy kihívást jelent tehát a termék-
fejlesztô csapat számára ezen termékcsalá-
dok tökéletesítése, illetve gyökeresen új típu-
sok kifejlesztése. Ez a tevékenység elképzel-
hetetlen magas színvonalú alap- és alkalma-
zott kutatási háttér nélkül, amely a legújabb
anyagtudományi kutatásokra, anyagvizs-
gálati módszerekre, analitikai technikákra és
modellezési eljárásokra támaszkodik.  

A termékfejlesztésre egy Konzorciumot hív-
tunk életre a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési
terv keretében. A Konzorcium vezetôje a GE
Hungary Rt, tagjai: ELTE Általános Fizika
Tsz., ELTE Fizikai Kémia Tsz., MTA Mûszaki
Fizikai és Anyagtudományi Kutató Int.,
BMGE Atomfizika Tsz., illetve MTA Geo-
kémiai Kutatóintézet. A Konzorcium
munkájában oroszlánrészt vállaló kutatók, és
ezen összefoglaló cikk társszerzôi: Juhász
András, Lendvai János (ELTE ÁFT), Riedel
Miklós (ELTE FKT), Lábár János, Menyhárd
Miklós (MTA MFKI), Beck Ildikó, Deák Péter,
Dobos Gábor, Josepovits Katalin (BME AFT),
illetve Nagy Géza és Tóth Mária (MTA GKL).
A Konzorcium által szolgáltatott kutatási
eredmények folyamatosan épülnek be a
különbözô termékekbe. Jelen cikk a nagy-
nyomású nátriumlámpákra vonatkozó kuta-
tási eredmények közül ismertet néhányat. 

A project egyik fô célja a lámpák élettar-
tamának növelése, különös tekintettel az úgy-
nevezett korai kiesôk (4000 óra üzemidô
elôtt meghibásodottak) számának csökken-
tésére. Az egyik vezetô ok a kerámia égôtest
és a fém árambevezetô közötti kötés
kilyukadása. Ez a kötés egy oxidkeverék
megolvadása és megszilárdulása révén jön
létre (1. ábra). A megszilárdulás folyamán
különbözô fázisok alakulnak ki a zománcban
(2. ábra). A kilyukadásra több fô magya-
rázat lehetséges. Az egyik lehetséges ok

mmiikkrroorreeppeeddéésseekk  kkeelleettkkeezzééssee és/vagy ter-
jedése a beforrasztás nagy húzófeszültséggel
terhelt részein. A minták speciális volta miatt
(a beforrasztási zóna maximális mérete nem
nagyobb, mint 100 mikrométer) a klasszikus
mérési módszerek, mint például a három-,
vagy négypontos hajlító vizsgálatok nem
alkalmazhatók anyagaink vizsgálatában.
Hasonlóképp nem alkalmazhatunk diffrak-
ciós módszereket sem. A minták vizs-
gálatához kifejlesztettünk egy speciális, kis
mintákra alkalmazható, akár síkbeli feloldás-
sal is rendelkezô módszercsaládot, amely az
anyagba nyomott Vickers keménységmérô
okozta hatások elemzésén alapul [1]. A
Vickers fej okozta mikrorepedések számá-
nak, alakjának, hosszúságának elemzésével
a következôkre derítettünk fényt. A
mechanikai tulajdonságok szempontjából a
mintasorozat párhuzamos mintái hasonlóak.
A párhuzamos minták szórása nagyobb, ha
a minta fázisszerkezete összetettebb. A
mechanikai mérések (keménységmérés,
Young modulusz) megismételhetôségi vizs-
gálatai szerint a párhuzamos minták hason-
lóan viselkednek. A tartóségetés a vizsgált
idôintervallumon belül kimutatható, szig-
nifikáns változást nem eredményezett. A
zománc mechanikai paraméterei a tartós-
égetéstôl függetlennek bizonyultak a vizsgált
használati periódusban, mindössze helyfüg-
gést sikerült megállapítanunk. Az eredmé-
nyekbôl kitûnik, hogy a zománc átlagos
mechanikai tulajdonságai kis mértékben
függnek a helytôl, de gyakorlatilag nem
függnek az égetési idôtôl. 
Bebizonyosodott, hogy a minták repedéssta-
tisztikával (a repedések kialakulásának való-
színûsége a Vickers keménységmérô terhelô-
erejének függvényében, nagyszámú lenyo-

JOBB HATÁSFOKÚ, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ, KÖRNYEZETBARÁT,
NAGYINTENZITÁSÚ KISÜLÔLÁMPÁK FEJLESZTÉSE
TTóótthh  ZZoollttáánn  PPrrooggrraammvveezzeettôô  NNaaggyyiinntteennzziittáássúú  KKiissüüllôôlláámmppaa  FFeejjlleesszzttééss  --  GGEE  HHuunnggaarryy  ZZRRtt..
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Összefoglalás
A Konzorcium munkája minden tekintetben sikeres.  Teljesítettük fô célkitûzésünket: két új, kiváló megbízhatóságú
lámpacsaládot vezettünk be a konzorcium munkája alatt.  A munka, illetve a Konzorcium ipari tagja (azaz a GE)
és az akadémiai/egyetemi tagok között felépült kapcsolat természetesen nem szakad meg a Konzorciumnak az

NKFP pályázathoz köthetô munkájának végeztével.  Továbbra is támaszkodni fogunk nemcsak a közösen 
kifejlesztett, kimondottan lámpafejlesztés orientált új mérési és diagnosztikai eljárásokra, hanem a nem GE-beli

Kollegák ilyen irányú tudásanyagára is. 

2.1.  Mikrorepedések a beforrasztó
zománcban

Monolit konstrukció GRS - GE Reliable Starting Technológia

• LLUU775500//XXOO::  aazz  úújj,,  mmoonnoolliitt  XXOO  ccssaalláádd  lleeggnnaaggyyoobbbb  wwaattttiittáássúú  ttaaggjjaa

• MMeeggbbíízzhhaattóó

áttetszô kerámia Zirconium-Iron getter

XO: nagyobb megbízhatóság és hosszabb élettartam

• RRoobboosszzttuuss

1.a ábra: MMoonnoolliitt  kkoonnssttrruukkcciióójjúú  XXOO  nnaaggyynnyyoommáássúú  nnááttrriiuummlláámmppaa  ffeellééppííttééssee

AAlluummiinnaa  ééggôôtteesstt

EElleekkttrróóddaa
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1.b ábra: AA  bbeeffoorrrraasszzttááss  eellhheellyyeezzkkeeddééssee  eeggyy  mmoonnoolliitt  kkoonnssttrruukkcciióójjúú  lláámmppaa  eesseettéébbeenn



mat által keltett repedések számának statisz-
tikai elemzése alapján) jellemzett repedé-
kenysége a tartóségetés idejével nô [2]. A
repedések hosszúságából a zománcban lévô
feszültség anizotrópiára következtettünk és
meghatároztuk a kritikus törési szívósságot.
A kísérletileg talált anizotrópiát véges elem
modell segítségével is igazoltuk.  

A másik lehetséges kilyukadási mód az üve-
gesnek látszó szerkezethez kötôdik. E mód
felderítéséhez elengedhetetlen, hogy feltárjuk
ezen fázis mikroszerkezetét. A vizsgálat
transzmissziós elektronmikroszkóppal történt.
Nagyfeloldású transzmissziós elektron
mikroszkópos vizsgálattal (HRTEM) megmu-
tattuk, hogy a fém-„amorf” határ élesen
elkülönül és az ún. „amorf” területen is van-
nak részben rendezett, nanokristályos
domének.  Kimutattuk, hogy a zománc nem
tartalmaz lényeges mennyiségû amorf anya-
got.  Az üvegesnek látszó fázis valójában
mikrokristályos.

A kerámia-fém kötés erôsítéséhez a kötés
kémiájának ismerete is szükséges. A készített
csiszolatok alkalmasnak látszanak arra,
hogy felületanalitikai (a minta felületén elhe-
lyezkedô legfelsô néhány atomsort elemzô)
mérésekkel feltérképezzük a különbözô ideig
égetett lámpák jónak és rossznak ítélt Nb-
zománc kötéseit. Modellmintákat készítet-
tünk, melyek mérete lehetôvé tette a
makroszkopikus mérôfolttal rendelkezô
felületfizikai berendezések (SIMS, XPS) alkal-
mazását [3]. Feltártuk a zománcban szereplô
alkotóelemek (fôként az alumínium) kötésál-
lapotát, illetve ezen elemek koncentrációjá-
nak változását a modellminta fém-zománc
határfelületétôl távolodva.  Ezt követôen meg-
vizsgáltuk a lámpából feltárt csiszolatokat a
jó térbeli feloldású felületanalitikai berende-
zéseken.  A modellminták eredményével
egyezôen itt is jellemzô az Al2O3-ra egy
köztes, vegyes oxid kötésállapot. A kötésál-
lapot helyfüggését is kimutattuk. A Nb áram-
bevezetô huzal felületén határréteget sikerült
detektálnunk. A határréteg szerepe kritikus-

nak mutatkozott a HPS lámpákban is.

A jó emissziós anyag követelménye az is,
hogy a katód-emissziós anyagrendszer
kilépési munkája minél alacsonyabb legyen.
(Ez az az energia, amit az elektronnak a
katódból a kisülôtérbe való kilépésekor le kell
gyôzni.) A beforrasztás feszültségterének
vizsgálatához hasonlóan e kutatási iránynál
is szükséges volt egy gyökeresen új metodika:
a kilépési munka spektroszkópia kidolgo-
zására.  A vizsgálandó felületet elektro-
nokkal való bombázása során elemezvén a
mintából kilépô elektronok energiaeloszlását,
a kilépési munka meghatározható (3. ábra).
A térbeli feloldásnak a gerjesztô elektronsu-
gár mérete szab határt [4,5]. Méréseinkkel
hitelesítettük két anyag, a W és a WO3 iro-
dalmi értékeivel. A kisülôlámpák mûködésé-
nek megértése szempontjából is fontos infor-
mációkat nyertünk a volfrám felületén kép-
zôdô oxidok, karbidok illetve adszorpciós-
rétegek vizsgálatával.  Az in-situ XPS és WFS
mérések segítségével összevetettük a volfrám
felület összetétel és kilépési munka vál-
tozását.  Élesben alkalmaztuk több ezer órát
égetett lámpákon az eljárást [6].
Megállapítottuk, hogy a vizsgált katódok
esetében a kilépési munka értékek ionsu-
garas porlasztás elôtt kisebbek, mint por-
lasztás után.  Meghatároztuk a minta Ba
fedettsége és a kilépési munka közötti össze-
függést.  Kilépési munka spektroszkópiával
UHV körülmények között megmérve a
kilépési munkát a szinterelési hômérséklet
növekedésével emelkedô tendenciát tapasz-
taltunk, ugyanakkor sikerült kimutatnunk a
felületi összetétel változását is. A tartóségetés
elôrehaladtával a katódcsúcs Ba fedettsége
csökkent, amellyel - a modellminták által
jósolt trendnek megfelelôen - kilépési munka
növekvô tendenciát mutatott.  

A végzett kutatás-fejlesztés legfontosabb
eleme a konkrét, piacra vezetett  termékek
fejlesztése.  Elindítottuk és sikeresen befejeztük
egy gyökeresen új, úgynevezett monolit kon-

strukciójú égôtest fejlesztését.  E konstrukció
legfontosabb jellemzôje, hogy az égôtest
egyik oldalán a dugó és a kerámiacsô egybe
vannak szinterelve.  Ebben a sarokban
helyezkedik el az adalék.  Mivel az adalék
mindig kerámia felülettel érintkezik, megaka-
dályoztuk reakcióját a beforrasztó zománc-
cal, ami megszünteti az égésfeszültség
emelkedést (és a lámpa élete végén kialvását)
okozó nátrium fogyás kémiai reakcióját.
Két piaci szegmensre is sikerrel vezettük be a
termékeinket.  A közvilágítási szegmensre
maximális lumen értékre optimalizált, hosszú
élettartamú, megbízható, kiváló fényhasz-
nosítású és fénytartású eXtra Output (XO) ter-
mékcsaládot fejlesztettük ki.  A növényházi
alkalmazásokra pedig a fotoszintézis hatás-
görbéhez adaptált termékcsalád került
bevezetésre.  Itt a lumen érték helyett a lámpa
által a fotoszintézishez kibocsájtott hasznos
fotonok abszolút számát kell mérni, aminek
(nem SI) mértékegysége a PAR (Foto-
szintetikusan aktív sugárzás).  E fejlesztések
eredményeképp piacra került az új, emelt
PAR értékû, 230 V-os és 400 V-os hálózati
feszültségrôl üzemelô PSL (Photosynthesis
Light) lámpacsalád.   
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2.2.  A beágyazó mátrix szerkezete

2.3.  A kerámia és a fém árambevezetô
közti kötés

3.  EMISSZIÓS TULAJDONSÁGOK
JAVÍTÁSA A KILÉPÉSI MUNKA
VIZSGÁLATÁVAL

4. TERMÉKFEJLESZTÉSEK, GYÁRTÁSBA ÉS
PIACRA VEZETÉSÜK

2. ábra: A beforrasztás
szerkezete, a kristályos és
a mikrokristályos fázisok.

Láthatóak a mintába
nyomott Vickers fej után

maradt lenyomatok, 
illetve az ebbôl kiinduló

repedések. A két
merôleges (radiális és
érintôirányú) irányba

induló repedések
hosszából a minta 

feszültségterére lehet
következtetni.

3. ábra: Visszaszórt
elektronok kinetikus

energiájának eloszlása
különbözôképpen kezelt
fémfelületek esetében. A

nyíl növekvô kilépési (DF)
munkát mutat.

TÓTH ZOLTÁN

Okleveles fizikus
HID Technológia, GE Hungary Zrt.
L Design/Program manager

zzoollttaann22..ttootthh@@ggee..ccoomm



15

2 0 0 6 . 4 . s z á m E L E K T R O T E C H N I K A



16

E L E K T R O T E C H N I K A 2 0 0 6 . 4 . s z á m

Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, az Egyesület tagjait, hogy
24 éven keresztül volt fôtitkárunk, tiszteletbeli elnökünk
SSzzeeppeessssyy  SSáánnddoorr, a MEE javaslatára, nemzeti ünnepünk, már-
cius 15.-e alkalmából a 

MMaaggyyaarr KKöözzttáárrssaassáággii  AArraannyy  ÉÉrrddeemmkkeerreesszztt  
((ppoollggáárrii  ttaaggoozzaatt))  kkiittüünntteettéésstt  kkaappttaa,,

a több mint félévszázados kimagasló, példamutató közéleti és
szakmai tevékenységéért. Szepessy Sándor kiemelkedô érde-
meket szerzett az elektrotechnika hazai fejlesztése területén,
munkahelyein, valamint a Magyar Elektrotechnikai
Egyesületben végzett magas szinvonalú munkájával.

Nemzeti Ünnepünk alkalmából, a villa-
mosenergia-rendszer biztonságának fenn-
tartás, illetve színvonalának növelése
érdekében hosszú ideje kimagasló ember-
séggel, szakma iránti odaadással és
kiemelkedô precizitással végzett
tevékenysége elismeréséül ZZeerréénnyyii  JJóózzsseeff a
MAVIR Zrt. Osztályvezetôje, egyesületünk
tagja 

EEööttvvööss  LLóórráánndd--ddííjj  kkiittüünntteettééssbbee  rréésszzeessüülltt..

KKiittüünntteetteettttjjeeiinnkknneekk  aazz  EEggyyeessüülleett  EEllnnöökkssééggee  ééss  mmiinnddeenn
ttaaggjjaa,,  vvaallaammiinntt  aazz  aallkkaallmmaazzoottttaakk  nneevvéébbeenn::

ÔÔsszziinnttéénn  GGrraattuulláálluunnkk!!

SSzzeerrkkeesszzttôôsséégg

KITÜNTETÉS

Napjaink költségorientált világában a némileg maga-
sabb ár ellenére is egyre inkább teret hódítanak az
elektronikus fénycsô elôtétek. 
Sikerük kulcsa - számos egyéb elônyük mellett -
talán a magasabb világítási komfortérzetben rejlik.
Természetesen ezen elektronikák fejlôdési üteme az
elektronikai cikkekre jellemzô módon nagyon gyors.
A kezdeti „minden fénycsô típushoz külön elektroni-
kát építô” tervezési szemléletet az OSRAM túllépte ,
és megalkotta a QTi  (Quicktronic Intelligent) mikro-
processzor vezérelt elektronika családot, mely mér-
földkô a hasonló eszközök történelmében. 
A QT intelligens elektronikák használatával az azo-
nos hosszúságú T5 fénycsövek egyetlen elektronika
típussal mûködtethetôek. A mikroprocesszor vezé-
relt technológiával sikerült megoldani, hogy bekap-
csoláskor az elôtét érzékeli és az elôírásoknak
megfelelôen optimálisan beállítja  a mûködtetni kí-
vánt fénycsô  paramétereit.
A Qti fénycsô elektronika család új, sokoldalúan fel-
használható eszközt jelent a tervezôk, építészek, sôt
akár a felhasználók kezében is. Az ilyen elektroniká-
val épített lámpatestek használata esetén lehetôség
van az azonos hosszúságú T5 fénycsövek közül

utólag választani, s  ezzel  az elkészült világítási
rendszert finom-hangolni.
Nem elhanyagolható elôny a kereskedôk és gyártók
számára, hogy a szükséges elektronika típusvarián-
sok száma töredékére csökken, ezzel raktározási és
logisztikai költségek takaríthatók meg - javul a
versenyképesség.

ELEKTROTECHNIKA
MAGAS IQ-VAL!



Az 1990-es évek közepén sorra szûntek meg
a hatalmas szaktudást és komoly belsô szak-
mai felügyeletet biztosító, nagy állami ter-
vezôintézetek és alakultak az esetek több-
ségében egy személyes tervezô irodák. 
Az építész irodák sokszor alkalmi résztvevôk-
bôl összeállított szaktervezô csapatokkal
készítik a tender, illetve késôbb a kiviteli ter-
vet is. (Bár ennek készítését egyre gyakrab-
ban a tendert megnyerô vállalkozóra bíz-
zák.) A megvalósítás szakmai ellenôrzése a
beruházó mûszaki ellenôrére és a kivitelezô
építésvezetôjére marad. Bírósági gyakorlat
szerint a tervezôvel megosztottan, harmad-
harmad részben felelnek a megvalósított
megoldás jóságáért is. 
Az erôsáramú vállalás összegének - épület
típustól függôen - 10-20 %-át kitevô világítás-
technika olyan részterület, melyre a sokféle
megoldási lehetôség miatt, az elmúlt évek
kivitelezési tapasztalatai alapján, nagyon
érdemes odafigyelni, hisz biztonságról,
egészségrôl és nem utolsó sorban nagy
pénzekrôl van szó. 

Minden megvalósításra kerülô világítási terv-
nél célszerû a következôket alaposan
ellenôrizni, még akkor is, ha ez sokszor
komoly energiát, költséget igényel, mert így
nagyon sok késôbbi költségtôl, kellemetlen-
ségtôl kímélhetjük meg magunkat:

Szabványosság:
Az EU-ba való belépés alapfeltétele volt az
Unió irányelveinek bevezetése a hazai
jogrendbe. A villamos tervezést érintô
legfôbb változás, hogy a szabványok
kötelezô hatálya megszûnt. Az élet- és
vagyonbiztonságot érintô alapvetô követel-
ményeket az EU direktívák alapján kiadott
törvények, rendeletek írják elô, de a
megoldás módját ezek részleteiben nem
szabályozzák. A tervezônek elsôrendû
érdeke, hogy betartsa az MSZ EN szab-
ványok elôírásait, mert ebben az esetben
már nem kell külön igazolnia a rendeleteknek
való megfelelést. 
Ha mégis a szabványtól eltérô megoldást
alkalmaz, akkor független szakvéleménnyel
kell igazolnia, hogy az általa választott
megoldás nem rosszabb, mint a szabvány-
ban elôírtak. Gyakori tervezési hiba a szab-

vány által javasolt megvilágítási és egyen-
letességi értékek be nem tartása, a
túlvilágítás, az alulvilágítás, az egyenetlen
világítás.
Fenti világítástechnikai hibák bármelyike
súlyos problémákat okozhat.

MMeeggvvaallóóssíítthhaattóóssáágg::
A terv szerelhetôségének, karbantartha-
tóságának, az alkalmazott megoldások
ésszerûségének, indokoltságának vizsgálata.
Jól átgondolt megoldással sok késôbbi kelle-
metlenségtôl kímélhetjük meg magunkat.

GGaazzddaassáággoossssáágg::
Ugyanaz a feladat rendkívül sokféle módon
oldható meg, úgy, hogy a szabványossági
követelmények is teljesülnek.
A tervezôk a tervezés megkezdése elôtt
felmérik a megrendelô igényszintjét (egy-
szerû, olcsó; jó minôségû, középkategória;
luxus, stb.) tájékoztatják ôt elképzeléseik
szakmai buktatóiról, hibáiról.
Itt beléphet egy, a tervezô szabadságát és a
gazdaságosságot veszélyeztetô faktor: „„DDee
gguussttiibbuuss  nnoonn  eesstt  ddiissppuuttaanndduumm!!””, azaz
ízlésekrôl a megrendelôvel nem nagyon lehet
vitatkozni!
Amennyiben a tervezô szabad kezet kap,
megbízója érdekében a következôket kell
figyelembe vennie:
- A ma általánosan használt T8-as fénycsö-

vek legjobb hatásfoka a 60 W-os teljesít-
mény körül van

- a kompakt fénycsövek rosszabb hatás-
fokúak, mint a fénycsövek

- az elektronikus elôtétek elônyeit a ha-
gyományos elôtétekkel szemben

- a T5-ös (16mm-es) fénycsöves lámpatestek
hatásfoka összességében kb. 27%-al
jobb, mint a T8-as (28 mm-es) fénycsöves
lámpatestek összhatásfoka

- nagy egységek (egység fényáram, egység
teljesítmény vagy fázistényezô javítás)
használata esetén a rendszer anyag,
szerelési és üzemeltetési költsége jóval
kisebb lehet, mint sok kis egység alkal-
mazásakor.

- az adott feladatnak legjobban megfelelô
megoldást (típust) kell kiválasztani. 

Meglévô terveknél elôbbiek figyelembe
vételével - az esetek jelentôs részében -
komoly beruházási és/vagy üzemeltetési
költség megtakarítás érhetô el.

AAjjáánnllaattkkéérrééss
A tervezô, a mûszaki ellenôr, a beruházó
létesítmény felelôsei és a kivitelezô illetékes
építésvezetôje által elfogadott és jóváhagyott
lámpatest listára több szállítótól szállítási
ajánlatot kell kérni.
Az ajánlatkérésnél fontos megadni az aján-
lattal kapcsolatos elvárásainkat:
- kérjük a megajánlott lámpatest fotometriai

adatainak, az általánosan használt ter-
vezôprogramok által feldolgozható for-
mában (pl. Eulumdat) való rendelkezésre
bocsátását, a lámpatest katalógus
képének elküldését

- csak CE jelöléssel rendelkezô lámpatestet
fogadhatunk el. Esetenként szükség lehet
független vizsgáló intézmény (pl. a ma-
gyar MEEI, a német VDE-PZI, az osztrák
ÖVE, az olasz IMQ, stb.) tanúsítványának
és a gyártó ISO 9001 szerinti tanúsít-
ványának bekérésére.

Megjegyzem, a nemzeti jóváhagyások
helyett egyre inkább elterjed az egységes
ENEC jel (European Norms Electric
Certification = európai szabványok sze-
rinti villamos tanúsítás) használata. Az
ENEC jel kiadásának feltétele a szab-
ványos kivitelen felül a gyártó minôség-
biztosítási rendszerének megléte is.

- kérjük a lámpatestekbe épített elektronikus
elôtét paramétereinek megadását (gyárt-
mány, típus, cos fi, élettartam),

- álmennyezetbe épített lámpatesteknél, ha
kell, a maximális beépítési mélységet,

- külön kérjük a lámpatest és a fényforrás
árak megadását,

- kérjük a fizetési feltételek megadását.
- adjuk meg a kért válaszadási határidôt.

Amennyiben a szállító hajlandó a tervek és
saját ellenôrzô számításai alapján, egyéni
javaslatot készíteni, érdemes alternatív
javaslat elkészítésére felkérni. 

AA  bbeeéérrkkeezzôô  aajjáánnllaattookk  éérrttéékkeellééssee::  
Nagy gyakorlatot, szakértelmet igénylô
tevékenység, ne tekintsük egyszerû adat-
rögzítési feladatnak! A leggyakoribb aján-
lathibák:
- a megajánlott típus nem felel meg a kiírt

feltételeknek
- az ajánlat nem teljes terjedelmû, nem tar-

talmazza a szükséges kiegészítô részeket 

(fényterelô rács, függesztôk, elôtétek, rend-

VILÁGÍTÁSTECHNIKA A BERUHÁZÁSI GYAKORLATBAN
BBaarrááttoossssyy  GGyyöörrggyy
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VILÁGÍTÁSI TERVEK

Összefoglalás
A példákon keresztül mutatja be a cikk a terv vizsgálat, elemzés, módosítás komoly anyagi haszonnal járhat a

beruházó, a kivitelezô és az üzemeltetô számára is. Ennek ellenére az alternatív megoldások 
elfogadtatásánál általában nagy ellenállásra számíthatunk. Ennek oka gyakran a bizalmatlanság, a kényelmesség,

lustaság, a tulajdonosi szemlélet hiánya, vagy a változtatás felelôségétôl, esetleges presztízs veszteségtôl való félelem,
de lehet egyszerû érdektelenség, vagy anyagi ellenérdekeltség is!

A tanácsadó minden esetre igyekezzen - két lábbal a földön állva - lehetôleg minden résztvevô számára valamennyire
elfogadható megoldást javasolni, és ne veszítse el önbizalmát, ha idôrôl idôre érthetetlen ellenállásba ütközik!



szer összekötô elemek, stb.)
- a kiváltó típus az eredetileg kiírt típusnál

sokkal jobb, vagy rosszabb minôségû.

A beérkezô és felülvizsgált ajánlatokat cél-
szerû észrevételeink és a többi ajánlattal
kapcsolatos etikusan kiadható észrevételeink,
kérdéseink, megadásával újra bekérni.
A módosított ajánlatokat EXCEL táblázatban
rögzítve, az értékelést nagymértékben meg-
könnyítjük. Tételenként kiválaszthatjuk a
követelményeknek megfelelô legelônyösebb
ajánlat pozíciókat.
Ezek ismeretében célszerû a legelônyösebb
ajánlattevôket tovább versenyeztetni és a
potenciális szállítók számát így csökkenteni.
Megjegyzem, a fényforrásokat célszerû külön
is versenyeztetni!

A kiválasztott lámpatesteket dokumentálni
kell, ha szükséges, mintákat bekérni és min-
denek elôtt az illetékesekkel (megrendelô, ter-
vezô, stb.) írásban jóváhagyatni. 

HHaa  mmiinnddeezztt  mmeeggtteettttüükk,,  jjóó  lleellkkiiiissmmeerreetttteell
nnéézzhheettüünnkk  aazz  eellkkéésszzüüllôô  lléétteessííttmméénnyy  ááttaaddáássaa
ééss  kkééssôôbbbbii  üüzzeemmeelltteettééssee  eelléé..
Az elôbbi elméleti meggondolások szemlél-
tetésére néhány projekten keresztül szeret-
nénk az elmúlt évek munkái során kialakult
módszereinket bemutatni. Amennyiben valaki
magára ismer, az csak a véletlen mûve, a
bemutatott projektek a „képzelet szüle-
ményei”.

AAzz  aajjáánnllaattkkéérréésseekkkkeell  lleesszzoorrííttootttt  áárrúú  aannyyaagg--
sszzáállllííttáássssaall  eelléérrhheettôô  mmeeggttaakkaarrííttáássii  lleehheettôô--
ssééggnnééll  ssookkkkaall  nnaaggyyoobbbb  eerreeddmméénnyyeekkeett  rreejjttôô
mmóóddsszzeerr  aazz  aalltteerrnnaattíívv  mmeeggoollddáássookk  kkiiddoollggoo--
zzáássaa..

EEzzzzeell  aa  mmóóddsszzeerrrreell  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  mmaaggaa--
ssaabbbb  mmûûsszzaakkii  sszzíínnvvoonnaallúú,,  jjoobbbb  mmiinnôôssééggûû
mmeeggoollddáássssaall  iiss  ssookksszzoorr  3300--5500%%--ooss  aannyyaagg  ééss
sszzeerreellééssii  mmuunnkkaa,,  vvaallaammiinntt  3300--6600%%  üüzzeemmeell--
tteettééssii  kkööllttsséégg  mmeeggttaakkaarrííttááss  éérrhheettôô  eell..

A megvilágítás szempontjából alultervezett
tenderterv áttervezése után a következô ered-
ményeket értük el:

TTeennddeerr  tteerrvv KKiivviitteellii  tteerrvv  

ÁÁttll..  iirrooddaa  
vviilláággííttááss 300-350 lx 500 lx

BBeeééppíítteetttt  
tteelljjeessííttmméénnyy 288 kW 249,6 kW

BBeeééppíítteetttt  
lláámmppaatteesstteekk 1x36W T8 2x35W T5

BBeerruuhháázzáássii  
öösssszzeegg 150 Mio Ft 100 Mio Ft

Az egyéb fénytechnikai paraméterek (Ra, F,
e) vonatkozásában a tender- és a kiviteli terv
között érdemi különbség nem volt. Káprázás
korlátozás szempontjából a T5-ös fényforrá-
sok lámpatestei kedvezôbbek. 
A megvalósult beruházáson mintegy 33%
kivitelezési összeg és 13,3% beépített teljesít-
mény csökkenést értünk el.

Elsô pillantásra látszott, hogy már az épület
kivitelezésekor, elkészültekor is elhibázott,
csak a belsôépítész által kialakított világítás-
ról van szó. Sajnos ez a késôbbi átalakítá-
sokra is igaz volt, a fônöki szobák
felújításánál is elképesztô dolgok készültek.
Az íróasztalon 2500 lx körüli, míg a falak
mentén mintegy 70 luxot mértünk. 
A teljes tényfelmérés és újratervezés alapján
megállapíthattuk, hogy az új rendszerrel
54,126 kW beépített teljesítményt takarít-
hatunk meg.
A kivitelezési költségvetés alapján számol-
ható az energia megtakarításból adódó

megtérülési idô, mint az egyik fontos döntési
szempont.

Áttervezés nélkül, a betervezett lámpatestekre
6 forgalmazó ajánlatát dolgoztuk fel. A leg-
drágább és a legolcsóbb ajánlatok között
mintegy 9,75 Mio Ft eltérés volt. Ez jól
példázza az ajánlatkérés fontosságát.
Ilyen és hasonló esetekben hatványozottan
fontos a mûszaki ellenôr szerepe, mert
beépített lámpatesteknél gyakran elôfordul,
hogy a megajánlott, jó nevû, drága termék
helyére ránézésre nehezen megkülönböztet-
hetô olcsó, gyengébb áru kerül. A beruházó
a legdrágább ajánlatot rendelte meg.

A kivitelezés közben készült felmérésünk
során derült ki, hogy alultervezett, nem
szabványos megvilágítású kiviteli tervvel
találkoztunk. Szakértésünk a beruházási
összeg 4 Mio Ft-os növekedését eredmé-
nyezte, de a ház nagyon szép és jó lett, jól
reprezentálja tulajdonosát.

A kiviteli tervben megadott lámpatest
számokat ellenôrzô számítógépes méretezés-
bôl kiderült, hogy a szabványos megvilágítási
szint néhány típusváltással mintegy 30%-al
kevesebb beépített teljesítménnyel is biz-
tosítható. A kivitelezés a beruházó és a
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1.  IRODAHÁZZÁ ALAKÍTOTT IPARI ÉPÜLET

2.  30 ÉVE ÉPÜLT 9 SZINTES IRODAÉPÜLET
VILÁGÍTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA

11..  áábbrraa:: A felülvizsgálat (áttervezés) 
eredményeként alkalmazott lámpatest

3.  FELÚJÍTOTT ÉS BÔVÍTETT IRODAHÁZ
AJÁNLATKÉRÉSE

22..  áábbrraa:: A betervezett lámpatest
fényeloszlási görbéje

33..  áábbrraa: Az ajánlott, mintegy 25 %-al
kisebb beépített teljesítményû, de el nem

fogadott lámpatest fényeloszlása

4.  FELÚJÍTOTT MÛEMLÉK ÉPÜLET 
(IRODAHÁZ)

44..  áábbrraa:: Az ajánlott és megvalósult exkluzív
direkt/indirekt 2x58 W függesztett lámpatest

katalógus képe

5.  FELÚJÍTOTT MÛEMLÉK ÉPÜLET (ISKOLA)
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kivitelezô együttes döntése után, az új terv
alapján folytatódott. 

Vizsgálatainkat a ténylegesen rendelkezésre
álló elektromos energiánál nagyobb, beter-
vezett energiaigény csökkentése érdekében
kezdtük el. Az elsô terv alternatívánál a
beruházási összeg mintegy 50%-al, az
üzemeltetési költség 32%-al csökkent, a
második alternatívánál a drágább, ener-
giatakarékos megoldás miatt a beruházási
összeg „csak” mintegy 15%-al, az energiafel-
használás és ebbôl adódóan az üzemeltetési
költség viszont 38%-al csökkent.
A hazai beruházó, a terv megváltoztatása
helyett, inkább az energiaellátási problémát
oldotta meg.

A rutinszerû kiviteli terv vizsgálati jegyzôkönyv
és a kidolgozott alternatív megoldások beépített
teljesítmény vizsgálata szerint, a mintegy 30%-
os energia megtakarítás (23 kW) évi 2000 órás
üzem esetén 20 Ft/kWh díjszabással évente
mintegy 1 Mio Ft üzemköltség megtakarítást
eredményez. 
A kivitelezés részben módosított tervek
alapján készült el.

A több, nagy területû csarnokban mûködô

gyártástechnológia megkívánta a fénycsô
szilánkok keletkezési lehetôségének maxi-
mális kizárását, ezért a tervezô 1200 darab
2x58W-os burás lámpatesttel akarta biztosí-
tani az elôírt, 250-350 lx megvilágítást. Nem
vette figyelembe, hogy ez a lámpatípus
mindössze 5-6 m világítási magasságig gaz-
daságos. A nagyobb magasságokra kifej-
lesztett speciális parabola tükrös lámpákat
12-14 méteres magasságig is gazdaságosan
használhatjuk. Teflon bevonatú fénycsövek
alkalmazásával a szilánkmentesség jobban
biztosított, mint a burás lámpánál. (A fénycsô
cseréjénél le kell venni a burát és a védelem
máris megszûnt.)

Beépített teljesítmény
A tervezett 
megoldás: 1200 x 118W = 141,6 kW

A megvalósított 
megoldás: 490 x 118W =  57,82 kW

Megtakarítás: 83,78 kW , azaz  59%

És mindezt egy 3 mûszakban dolgozó üzem-
nél! A beruházási költségrôl már ne is
beszéljünk! 
A beruházás a külföldi beruházó utasítására,
az új terv alapján készült el. 

7. ÚJ, ÉPÜLÔ FELSÔOKTATÁSI INTÉZMÉNY

8. ÚJ, 12 MÉTER BELMAGASSÁGÚ, 10,5 M
VILÁGÍTÁSI MAGASSÁGÚ IPARI CSARNOK

55..  áábbrraa:: A betervezett lámpatest fényeloszlása

66..  áábbrraa:: A megvalósult 2x58 W-s, speciális
parabola tükrös lámpatest fényeloszlása

6. TÖBB VÁLTOZATBAN KIDOLGOZOTT 
IRODAHÁZ VILÁGÍTÁS

Legutóbbi munkája során a CCOOMMPPAASSSS
olyan lámpatesteket fejlesztett ki, ame-
lyek nagyban megkönnyítik és gyorsítják
a villanyszerelési munkát.
A lámpatest kompletten, behelyezett
T-5 fénycsôvel /fénycsövekkel, a fény-
terelô oldalán pedig védôfóliával kerül
kiszállításra az építkezéshez. Az elektro-
mos bekötés a lámpatest ház külsô
felületén besüllyesztett dobozban lévô
nyomós sorkapocshoz, kívülrôl történik.

Ezután a komplett, világításra kész lám-
patestet annak megbontása nélkül
egyszerûen behelyezhetô a mennyezeti
kivágásba. A lámpatest négy rögzítési
pontján a ház mellett mûanyag sza-
lagok végei állnak ki a lámpatest és a
mennyezet között. Ezek lehúzásával egy
ún. tartó szárny 90%-ban kinyílik, és
lefelé rászorul a megfelelô tartóelemre
vagy magára a mennyezetre. Míg a
hagyományos lámpatestek esetében az

átlagos bekötési idô 30 perc, addig ez
ebben az esetben mindössze 10 perc.
A fényterelôn lévô átlátszó védôfólia
megakadályozza a szennyezõdését (por,
pára, fröccsenô víz, kéznyomok), és a
szerelési, belsôépítészeti és egyéb
munkák végeztével közvetlenül a pipere-
takarítás elôtt egyszerûen eltávolítható.
Egyébként a lámpatestek a szerelési
munkaterület megvilágítására, a védõ-
fólia levétele elõtt is alkalmasak.

VILLANYSZERELÔK ÁLMA
FFeejjlleesszzttééss  aa  CCOOMMPPAASSSS  VViilláággííttáásstteecchhnniikkaaii  KKfftt--nnééll

BARÁTOSSY
GYÖRGY
Okl. gépészmérnök
Promag Kft., nyugdíjas tanácsadó
Tel: 06/30 944-3815
Fax: 06-1-355-9518
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A villamos fényforrások történetének kezdetét 1879-re datáljuk, amikor Edison bemutatta szénszálas izzólámpáját. 
1937-ben J.W.M. Roodenburg és G. Zecher a „Philips Technical Review”-ban közöltek egy cikket, amelyben 
bemutatták a fénycsônek a mûködését. Az új találmány kapcsolatba hozza a világítástechnikát az EMC-vel

(Electromagnetic Compatibility, elektromágneses összeférhetôség).

FÉNYCSÖVEK NAGYFREKVENCIÁS ZAVAREMISSZIÓ-
VIZSGÁLATÁNAK ESZKÖZEI ÉS RENDSZERE

IIssttóókk  RRóóbbeerrtt,,  SScchhmmiiddtt  GGáábboorr
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A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság
(IEC) az EMC fogalmát a következôképpen
határozta meg [3]: ”Valamely berendezésnek
vagy rendszernek az a képessége, hogy a
saját elektromágneses környezetében kielé-
gítôen mûködik, anélkül, hogy környezetében
bármi számára elviselhetetlen elektromágne-
ses zavarást idézne elô”.
Az energia árának folyamatos növekedése
kényszeríti a kutatókat, hogy takarékos
megoldásokat találjanak. A világítástech-
nikában a mai legegyszerûbb és takarékos
mesterséges világítást a fénycsôvel hozzák
létre.  A mai legmodernebb irodától kezdve
és átlagos családi házig különbözô elektro-
nikus berendezések találhatóak, a mester-
séges világítás többire fénycsövekkel vagy
kompakt fénycsövekkel van megoldva.
Ahogy az EMC definíció is megfogalmazza,
ezen eszközök zavarkibocsátása egy
bizonyos szint alatt kell, hogy legyen.
Ezt a mértéket különbözô nemzetközi
bizottságok szabványosítják. A problémák
elkerülése érdekében (és a költségek csökken-
tése miatt) fontos, hogy ismerjük minden elek-
tronikus berendezés maximális zavar-
kibocsátását. Szükséges, hogy a zavarkibo-
csátást mérjük.      

A mai világítási rendszerek mûködésük során
kis- és nagyfrekvenciás sugárzott, ill. vezetett
zavarokat bocsátanak ki. Ahogy azt az
1. ábra mutatja, a zavarkibocsátásért nem a
villamos kisülés az egyetlen felelôs. 

• A fénycsôben zajló villamos kisülések su-
gárzott és vezetett zavarokat termelnek (1)

• A fénycsô és az elektronikus elôtét
csatolására használt kábel mágneses teret
gerjeszthet és/vagy elektromágneses su-
gárzást hozhat létre (2)

• Az elektronikus elôtét kapcsolóüzemû táp-
egysége elektromágneses sugárzást bo-
csáthat ki (3)

• A hálózati kábelen keresztül harmonikus
áramot táplálunk a hálózatba (4).

A zavarások mértékének megállapítására a
következô mérôrendszer használható 
(2. ábra).

Mérô-vevô kvázicsúcs (quasi peak) és
átlagérték (average) detektorral 
Impulzus korlátozó és csillapító (Pulse Limiter)
Mûhálózat (Artificial Mains Network)
Árnyékoló kúp

Nagyfrekvenciás zavarok vizsgálására a
legtöbbször négyféle detektort használnak:
csúcs, effektív érték, kvázi-csúcs és átlag-
érték. A vonatkozó CISPR szabvány [3]
szerint a fényforrások, lámpatestek zavarki-
bocsátás vizsgálására csak az utolsó két
detektort használjuk.

aa)) A kkvváázzii--ccssúúccss detektor meghatározott vil-
lamos idôállandókkal rendelkezik. Ennek
megfelelôen, ha rendszeresen ismételt
azonos impulzusokat kapcsolunk rá,
kimenetén egy feszültség jelenik meg, mely
arányos az impulzusok csúcsértékével. Ez a
feszültség növekszik, ha az impulzusok
ismétlési frekvenciája is növekszik, végsô
esetben pedig válasza megegyezik a csúcs-
detektor válaszával. Tehát a kvázi-csúcs
detektor gyakorlatilag a vizsgált jel
zavarási képességét méri. 

bb)) Az ááttllaaggéérrttéékk detektor a ráadott jel
burkolójának átlagértékét adja, magyarán
az átlagérték detektor az alacsony szintû
keskenysávú jelet méri a szélessávú zavaró-
jel jelenlétében. Az átlagérték detektor
blokkrajza egyszerû (4. ábra).

A kvázi-csúcs detektorral tipikusan a szé-
lessávú jelet detektáljuk, az átlagérték detek-
torral pedig a keskenysávú jeleket. 
A mérô vevôhöz csatoljuk az impulzus korlá-
tozót és a csillapítótagot. A mûhálózat
mûködés közben nagy energiájú impulzu-
sokat termel (>100mWs), fôleg  a vizsgált
eszköz (Device Under Test, DUT) ki-be
kapcsolása során, vagy fázisváltásnál. A
mérôvevô bemeneti blokkja egy csillapítótag,
amely 1mWs energiát képes elviselni. Az
impulzus korlátozónak védelmi szerepe van,
és a következô alkatrészekbôl áll: 

• nagyfeszültségû kikapcsoló (arrester)
• 10 dB-es csillapítótag
• szénréteg ellenállás
• szabályozó dióda
• kompenzált aluláteresztô

c) A mmûûhháállóózzaatt szerepe:
•  váltakozó feszültséggel táplálja a fény-

csövet
•  50 Ω értékû impedanciát biztosít a

nagy frekvenciás komponensek
számára.

A vizsgált eszközt egy L induktivitású alul-
áteresztô szûrôn keresztül tápláljuk (5. ábra),
ilyen módon kizárjuk a nagyfrekvenciás
zavarásokat, melyek a táphálózaton
keresztül megjelennének. Annak érdekében,
hogy a mérô vevôvel végzett mérések ismétel-
hetôek legyenek, a mûhálózat kimeneti
impedanciája 50Ω /50mH. A használt
mûhálózat V-típusú, tehát a fázis és a
földelés, illetve a nullavezetô és a földelés
között méri a szimmetrikus feszültséget.
Ahogy a blokkvázlat is mutatja, a mûhálózat
földelése kötelezô.

Kompakt fénycsövek vizsgálata során egy
kúp alakú fémburkolatot használunk, mely a
külsô elektromágneses sugárzás elleni

11..  áábbrraa

1.  ZAVARKIBOCSÁJTÁS FAJTÁI

2.  NAGYFREKVENCIÁS VEZETETT
ZAVAROK VIZSGÁLATA

22..  áábbrraa

3. MÉRÔ-VEVÔ

33..  áábbrraa

44..  áábbrraa

55..  áábbrraa



árnyékolás szerepét tölti be.
A mérés két frekvencia sávban zajlik:

• 9 kHz-150 kHz: A sáv
• 150 kHz-30 MHz: B sáv

Ezen kívül még két sáv létezik: 30 MHz-
300 MHz (C) és 300 MHz-1GHz (D). Az
utolsó két sávot azért említettük meg, mivel az
IEC tervezi a szabvány módosítását, és így a
fényforrások nagyfrekvenciás zavarkibocsá-
tását a 9 kHz-1 GHz-es frekvenciatartomány-
ban fogjuk vizsgálni. 

Szabványos mérések elvégzéséhez szük-
séges, hogy a mérôrendszert a mérés
folyamán egy földelt fémlemezre helyezzük.
A mérôrendszer és a fémlemez között egy
szigetelôréteg található.  
Minden mérés típusnál a mérés elvégzése
elôtt a lámpát minimum 15 percig
mûködtetjük, ilyen módon a fénycsô eléri a
normális, stabilizált mûködési állapotát.
Fontos, hogy a mûhálózat földelve legyen. A
fénycsô mûhálózathoz való csatlakoztatására

tápkábelt használunk, figyelve arra, hogy a
hosszúsága maximum 0,8 m legyen. Ez azért
fontos, mert a kábel ki van téve a környezeti
zavarásoknak. 

A 6. ábrán egy nagyfrekvenciás vezetett
zavar vizsgálata eredményét mutatjuk.

A 7. ábrán a nagyfrekvenciás vezetett
zavarok vizsgálására összeállított mérôrend-
szer látható, mely a Budapesti Mûszaki
Egyetem Villamos Energetika Tanszékének
Nagyfeszültségû Laboratóriumában került
kiépítésre a GE Hungary Rt. és a Nagyfeszült-
ségû Technika és Berendezések Csoport
együttmûködése keretében. 

Mágneses tér zavaró hatása vizsgálására
9 kHz-30 MHz tartományban a 3-síkú keret-
antenna (Van Veen-loop) szolgál. Az anten-
nában a változó mágneses tér által indukált
áramot mérjük. A mérôrendszer blokkvázlata
a 8. ábrán található.

Ebben az esetben a mérô vevôt csak a kvázi-
csúcs értékek mérésére használjuk. A keret-
antenna három nagyméretû, egymásra köl-
csönösen merôleges kör alakú antennából áll.
Mindegyik átmérôje 2 m. A méreteket az
antenna érzékenysége korlátozza, mivel a
nagyobb méretû antenna érzékenyebb a
környezeti zavarásokkal szemben, viszont
kisebb az érzékenysége a mért fénycsô
mágneses terével szemben. A fénycsövet az
antenna közepében helyezzük el figyelve
arra, hogy a fénycsô és antenna között mini-
mum 20 cm legyen a távolság. A 80 W telje-
sítményû T12-es fénycsô esetében például
nem használható a szokásos 2 méteres
átmérôjû antenna, mivel e fénycsô hosszúsá-
ga 2400 mm. A legnagyobb átmérôjû anten-
na, amely a 9 kHz-30 MHz tartományban
használható, a 4 m átmérôjû keretantenna. 
A három kör alakú antennát koaxiális kábe-
len keresztül kötjük a kapcsoló egységhez
(switch unit), melyet a kívánt antenna
kiválasztására is használni tudunk. 
Az antenna konstrukciójából az az elôny is
származik, hogy a térerôsségnek az összes
polarizáció irányát tudjuk mérni úgy, hogy a
fénycsövet nem kell elmozdítani.

A 9. ábrán egy nagyfrekvenciás sugárzott
emisszió vizsgálat eredményét tartalmazza.

A 10. ábrán a nagyfrekvenciás sugárzott
zavarok mérésére összeállított mérôrendszer
látható (szintén a BME Villamos Energetika
Tanszék EMC Laboratóriumában). 21
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66..  áábbrraa

77..  áábbrraa

4. NAGYFREKVENCIÁS SUGÁRZOTT
ZAVAROK VIZSGÁLATA

88..  áábbrraa

99..  áábbrraa
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1100..  áábbrraa

Az elmúlt években egyes cégek
közleményeiben, katalógusában, sôt
szakvásárokon is egyre többet lehetett
hallani arról, hogy különbözô
gyártók, forgalmazók olyan adap-
tereket ajánlanak, amelyek lehetõvé
teszik a T8-as fénycsövek T5-re való
cserélését világítási berendezésekben.

E témával kapcsolatban egy igen érdekes és
figyelemreméltó cikk, illetve közlemény jelent
meg a de 22/2005-ös számában (50. old.).
Lényegét tekintve igen fontos, hogy e szempon-
tokat a magyar szakemberek is figyelembe ve-
gyék, ha hasonló berendezéseket terveznek,
vagy kívánnak korszerûsíteni.
A cikket Heiner Hans, a Trilux-Lenze GmbH,
valamint Dieter Schornick, a ZVEI munkatársai
írták (ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie).
A ZVEI közleménye alapján: csak egymással
összhangban lévô fényforrásból és lámpatestbôl
álló rendszerek alkalmazhatók, ugyanis ezek
adnak megfelelôen ellenôrizhetô eredményt.
A gyártók az adaptereket azon mûszaki meg-
fontolásból kínálják, hogy a T8-as fénycsövek
T5-ösre való cseréje jelentôs energiameg-
takarítást eredményez. A lámpatestek mûszaki
jellemzôit ugyanakkor legtöbbször figyelmen
kívül hagyják. Hasonlóképpen a biztonsági és
szavatossági szempontokat is.
A T5-ös fénycsövek kisebb átmérôje miatt pl. a
lámpatestek fényeloszlási görbéi megváltozhat-
nak. Ez az eredeti világítási tervet is alapjaiban
megváltoztatja. Ezen felül a T5-ös fényforrások
nagyobb fénysûrûsége a „HighOutput” kivitel
esetében nagyobb káprázási veszélyt jelenthet.
Mivel az átszereléshez használt adapterek a
világítási berendezés jellemzôit negatív módon
befolyásolhatják, így a ZVEI véleménye szerint
átépítésnél minden elôírt világítástechnikai
követelményt, illetve azok teljesüléseit mindig
ellenõrizni kell.

MMûûsszzaakkii  jjeelllleemmzzôôkk

A T5-ös fénycsövek átmérõje mindössze 16 mm,
hossza kb. 50 mm-el rövidebb, mint a hasonló
T8-as fénycsöveké. Ez teszi lehetôvé az új lám-
patestek energiatakarékos, gazdaságos kiala-
kítását ennek következtében a világítási beren-
dezésekét is.
A T5-ös fénycsövek kizárólag elektronikus
elôtétekkel üzemeltethetôk. A „nagy hatékony-
ságú” (high efficiency) kivitelû típusok esetében
a fényhasznosítás nagyobb, mint 100 lm/W.
Fénytechnikailag optimalizált lámpatestekkel
ilymódon különösen gazdaságos világítóberen-
dezések hozhatók létre.
A T5-ös fénycsövekhez kifejlesztett lám-
paadapterek egy „high-efficiency” kivitelû fény-
forrásból, egy foglalatokkal ellátott hosszúság-
átalakítóból, valamint egy integrált elektronikus
elôtétbôl állnak.
A rendszertôl függôen nincs gyújtó, vagy esetleg
egy speciális gyújtóval vannak ellátva.

MMeeggffoonnttoolláássookk  aa  TT55--ööss  aaddaapptteerreekk  hhaasszznnáá--
llaattááhhoozz
A T5-ös lámpaadapterek alkalmazásával kap-
csolatban a ZVEI a következô megfontolásokat
tartja figyelembeveendônek:

- A T8-as fénycsövekkel üzemelô lámpatesteket
a gyártók biztonsági és fénytechnikai szem-
pontból a T8-as fénycsövekhez illesztették.
Ettôl eltérô fényforrásokkal általában nem
alkotnak optimális rendszert.

- A termékfelelôsség és a biztosított tulajdonsá-
gok csak olyan lámpatestekre vonatkoznak,
amikben a gyártó által megengedett fényfor-
rásokat helyeztek el. Az erre vonatkozó ada-
tok a lámpatesteken található típuscímkéken
és a katalógusokban fel vannak tüntetve. A
CE-jelölés és a biztonságtechnikai bizonyla-
tok, amiket harmadik fél (pl. VDE) állított ki,
a gyártó által megjelölt lámpatest típusára
vonatkoznak.

- Ha valamely világítási berendezés fel-
használója vagy üzemeltetôje utólagos vál-
toztatásokat hajt végre pl. egy adapter
beépítésével, az átépítés felelôssége a lám-
patest gyártójától átszáll az átalakítás meg-
bízójára.

- Semleges vizsgálóhelyek biztonságtechnikai
bizonylatai az átépítéssel érvényüket vesztik.
Ez akkor is így van, ha az átalakító
adapteren biztonsági jelzés van.

- Átalakító adapterek utólagos beépítése
befolyásolja a világítási berendezés minôsé-
gi jellemzôit. A fényirányító elemek T8-as
fénycsövekkel vannak optimalizálva. Az áta-
lakító adapterek használatával megváltozik a
fényforrás alakja és helyzete a fényirányító
elemekhez viszonyítva, így szükségképpen
megváltozik a fényerôsség-eloszlás is. Ez
mindenesetben szükségessé teszi a fénytech-
nikai követelmények teljesülésének
ellenôrzését (pl. a megvilágítás eloszlásának
és a káprázáskorlátozás ellenôrzését a
munkahelyen). Ugyanis ez érintheti az
egészség- és munkavédelem elôírásait. A
fénycsövek üzemi tulajdonságait is befolyá-
solhatja az adapter, amely azok élettartamát
is megrövidítheti.

- Az adapter alkalmazása - az adapter és a
lámpatest kiviteli módjától függôen - befolyá-
solhatja az elektromágneses össze-
férhetôséget (EMC) is. Ekkor okvetlenül szük-
séges a dokumentáció utólagos ellenôrzése
annak érdekében, hogy az EMC-törvény
megsértését elkerüljék. Ez érvényes a lámpa-
test biztonsági szempontjaira is.

A ZVEI-ben egyesült lámpatest és alkatrész-
gyártók ezért azt ajánlják, hogy az ésszerû
energiafelhasználás érdekében a tervezôk és
kivitelezôk a biztonságtechnikai, fénytechnikai
és energetikai szempontból összehangolt T5-ös
lámpatest-rendszereket használják!

((AAzz  eerreeddeettii  cciikkkk  aallaappjjáánn  öösssszzeeáállllííttoottttaa::  JJáánnii  VV..))
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A világítás látási hatásait már több mint 500
éve vizsgálják, Leonardo da Vinci (1452-
1519) már leírta gondolatait az utcák
világításáról. A gázvilágítás és a korai
elektromos világítás bevezetésével az 1800-
as évek végén a figyelem a látási hatásokról
egyre inkább a gyakorlati világítási alkal-
mazások felé fordult.

Az elmúlt 150 évben a kutatók a pálcikákat
és csapokat tekintették a kizárólagos
fényérzékelôknek az emberi szemben. E
történelmi tények tükrében szenzációnak
számít, hogy David Berson és munkatársai [1]
az USA-beli Brown University-n felfedeztek
egy új, harmadik fajta fotóérzékelôt az
emlôsállatok retináján. Ez a harmadik
fotoérzékelô vezérli a biológiai hatásmecha-
nizmusokat. A jó világítás hatása sokkal
összetettebb, mint pusztán a láthatóság bizto-
sítása: a biológiai hatások következtében a jó
világítás pozitívan befolyásolja az egész-
séget, a jó közérzetet, az éberséget, sôt még
az alvás minôségét is.
A szemben található ideghártyán, a retinán a
csapok és pálcikák a látási hatásokban
mûködnek közre. Amikor fény éri ezeket a
sejteket, komplex vegyi folyamat jön létre. A
képzôdô vegyületek (aktivált rhodopsin) elek-
tromos impulzusokat keltenek azokban az
idegsejtekben, amik kapcsolatot teremtenek a
látókéreg és a fényérzékelô sejtek között. Az
agyban ezek az impulzusok a „látás”
élményét hozzák létre (1. ábra).
A pálcikák az igen kis megvilágítások
esetében mûködnek (szkotopos látás) és nem
teszik lehetôvé a színek érzékelését. A csapos
rendszer felelôs az éleslátásért és a részletek
felismeréséért, valamint a színes látásért.
Belsôtéri világítások esetében döntôen a
csapos rendszer a meghatározó. 

A retinán elhelyezkedô újfajta fényérzékelô
sejteket David Berson és munkatársai 2002-
ben mutatták ki. Ezek a sejtek szabályozzák a
fénytôl függô biológiai hatásokat. Amikor
fény éri ezeket a sejteket, komplex vegyi
folyamat indul be a melanopsin nevû fotopig-
ment közvetítésével, ami ugyancsak elektro-
mos impulzusokat hoz létre. Ezen sejteknek
megvan a „saját” idegi összeköttetésük az
agyban lévô szervekkel, így a szupraskiaz-
matikus maggal    (supraschiasmatic nucleus=
= SNC), ami az agy biológiai órája, és a
tobozmiriggyel (lásd 1. ábra). Ezen újfajta
sejtek érzékenysége is függ a fény hul-
lámhosszúságától, azaz a fény színétôl. A
„melatonin elnyomás” biológiai hatása
alapján meghatározták a „hatásfüggvényt”,
melynek maximuma a kék színképtartomány-
ban van.

LLááttáássii  tteelljjeessííttmméénnyy

A munkahelyi világítás sokféle tevékenység
igényének kielégítésére szolgál: írás, olvasás,

számítógépes munka, finom precíziós munka
és nehézipari tevékenység.
A világításnak biztosítania kell a látási tel-
jesítményhez szükséges szintet. Azonban
adott személy látási teljesítménye a világítás
jellemzôin kívül személyes „látási képes-
ségeitôl” is függ. Ebbôl a szempontból a kor
fontos tényezô, mivel a szükséges
megvilágítás a korral egyenes arányban nô.
A 2. ábrán jóminôségû nyomtatott szöveg
olvasásához szükséges megvilágítás látható
az életkor függvényében.

Látható, hogy ez a hatás igen meredeken vál-
tozik. Ennek egyik oka a szemlencse áteresz-
tésének csökkenése, különösen a kék tarto-
mányban.

A 3. ábrán közepes bonyolultságú feladatok
fényigénye látható az európai szabvány által
javasolt szintek feltüntetésével. Bonyolultabb
feladatokhoz ennél erôsebb megvilágításra
van szükség. A látási teljesítmény a
megvilágítási szint növelésével egyértelmûen
nô. Az is látható, hogy az európai szabvány
elôírt értékei jól megfelelnek a fiatalok
igényeinek, de idôsebb dolgozók esetében
még a megvilágítás megnövelésével sem lehet
bonyolult feladatokhoz a kellô látási teljesít-
ményt elérni. 

Összefoglalás
2002-ben egy további fényérzékelô sejtet fedeztek fel a szemben, mely nem a látási folyamatban vesz részt, hanem a

fénynek az emberre való biológiai hatásában van szerepe. Ezen sejtek spektrális érzékenysége alapján 
megállapítható, hogy a kékes fény biológiai hatékonysága jelentôsebb, mint a vörösesé.

A cikk bemutatja, hogy hatásos lehet, ha mind a fény mennyiségét (a megvilágítás nagyságát), mind pedig színét
illeszteni lehet a követelményekhez. Nemcsak a vizuális feladatra esô fény, hanem a teljes szembe jutó fény meg-

határozó a világítás minôségének megítélése szempontjából.
A munkahelyeken nemcsak az egészségre gyakorolt elônyös hatás és a jó közérzet fontos a tevékenykedôk számára,
de a jó világítás jobb hatékonyságot, kevesebb hibázást, nagyobb biztonságot és kevesebb hiányzást is jelent. Ipari

környezetben a megvilágítás 300 lux-ról 500 lux-ra való növelése a termelékenységet 8%-kal növelte meg.
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VILÁGÍTÁS MUNKAVÉGZÉSHEZ:
LÁTÁSI ÉS BIOLÓGIAI HATÁSOK
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1.BEVEZETÉS

FÉNYÉRZÉKELÔ SEJTEK A SZEMBEN
11..  áábbrraa:: Vizuális és biológiai összeköttetések az 

agyban: idegi összeköttetés a retina -annak
csapjaival és pálcikáival - és az agy látókérge
között egyfelôl (vörössel jelölve) és a retina - az

újonnan felfedezett fotoérzékelôvel - és a szuper-
chizmatikus mag és a tobozmirigy között másfelôl

(kékkel jelölve).

VILÁGÍTÁS ÉS LÁTÁSI HATÁSOK

22..  áábbrraa: Összefüggés az életkor és jó minôségû
nyomtatott szöveg olvasásához szükséges fény

mennyisége között (Fortuin [8] alapján).
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Az a mérték, amivel a jó világítás képes a
munka hatékonyságát megnövelni, függ a
feladat vizuális összetevôitôl, minél bonyo-
lultabb a vizuális feladat, annál hatékonyabb
a jó világítás.

VViizzuuáálliiss  kköörrnnyyeezzeett

A vizuális teljesítményre gyakorolt hatáson
felül a világítás hat a környezet atmosz-
férájára és fontos alkotóeleme az épített
környezetnek. Ennek során fontos szerepe van
a környezeti elemek (mennyezet, falak, padló,
bútorzat) kiegyensúlyozott fénysûrûségviszo-
nyainak.

A jó látás nélkülözhetetlen feltétele a helyes
káprázás-korlátozás. A káprázás érzetét a
látótérben az adaptációs fénysûrûségnél
jelentôsen nagyobb fénysûrûségû felületek
okozzák. A szem adaptációs tulajdonsága-
inak következtében a fénysûrûség gyors vál-
tozása a látási teljesítmény jelentôs romlását,
rossz közérzetet és vizuális stresszt okoz.

Kellô figyelmet kell szentelni a világítás szín-
hatásának is. A világítás tegye lehetôvé a szí-
nek „helyes” felismerését, ennek jellemzésére
a színvisszaadási indexet használják. A szín-
felismerés „jóságának” követelménye függ a
munkafeladat jellegétôl. Különösen jelentôs
az emberi bôrszín torzításmentes megjelení-
tése, a sápadt bôr látványa sokszor pszichés
alapú egészségügyi panaszokhoz vezet.
A fény saját színe hat a környezet atmosz-
férájára. A hideg fényszínek üzletiesnek, élén-
kítônek hatnak, míg a meleg vöröses árnyala-
tokat meghittnek, relaxálónak érezzük.

Fontos a munkahelyeken a természetes és a
mesterséges világítás aránya is. A legtöbb
munkahelyen az év nagy részében számít-
hatunk néhány órányi természetes fényre,
amit többnyire csak ki kell egészíteni. A szük-
séges megvilágításhoz való hozzájáruláson
túl jelentôs a természetes fény hangulatjavító
hatása, amit dinamikus változó jellege
befolyásol.

A legtöbb nemzeti és nemzetközi szabvány a
munkahelyi világítások sokféle típusára ad
meg követelményeket az elôzô szempontok
alapján.
Az 1. Táblázat az érvényben lévô Európai
Szabvány vizuális minôségi követelményeit
foglalja össze.

11..  TTáábblláázzaatt: Világítóberendezés vizuális jellemzôk 
szerinti minôsítése az európai munkahelyi világításra

vonatkozó szabvány elôírásai alapján

VViizzuuáálliiss  mmiinnôôssééggii  MMiinnôôssééggii  jjeelllleemmzzôô
jjeelllleemmzzôô

Megvilágítási szint Átlagos megvilágítás Eav

Térbeli eloszlás Egyenletesség Emin/Eav

Káprázás korlátozás: UGR

Színvisszaadás Ra

Szemléltetésként kétféle munkahely - irodai és

vegyipari tevékenységre vonatkozó követel-
mény-együtteseket adunk meg. Látható, hogy
a követelmények igazodnak az adott vizuális
feladatokhoz. Sajnálatos azonban, hogy az
Európai Szabvány nem tér ki az idôsödô dol-
gozók speciális igényeire.

A fény egészségre gyakorolt jótékony hatása
ôsidôk óta ismert. Az ún. „helioterápia” az
1930-as évekig volt népszerû, de nap-
jainkban a gyógyszerek minden más gyógy-
tényezôt túlszárnyaltak.
A szemet általában a látás szervének tekint-
jük, de az új fényérzékelô sejtek és azok
kapcsolata az aggyal nyilvánvalóvá tették,
hogy a fény közremûködik számos biológiai
folyamat szabályozásában. Ezek közül a leg-
fontosabb a biológiai óránk szabályozása és
néhány fontos hormonnak a világos/sötét cik-
lustól való függése. Így nyilvánvaló, hogy a
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33..  áábbrraa:: A megvilágítás szintje és a relatív 
vizuális teljesítôképesség összefüggése. Kék

folytonos vonal: fiatalok, szaggatott vörös vonal:
idôsebbek. EN: az európai szabványban az adott
tevékenységre elôírt megvilágítás, közepesen bony-

olult és bonyolult feladat esetén.
22..  TTáábblláázzaatt: Világítási követelmények irodák esetében EN 12464 elôírásai szerint

3.              Irodák

Szám Belsôtér jellege, feladat
illetve tevékenység Ém* UGRL Ra Megjegyzés

3.1 Iratrendezés, másolás stb. 300 19 80

3.2 Írás, gépelés, olvasás DSE munka
adatfeldolgozás 500 19 80 lásd 4.11

3.3 Mûszaki rajz 750 16 80

3.4 CAD munkaállomás 500 19 80 DSE munka lásd 4.11

3.5 Konferencia és tanácsterem 500 19 80 Szabályozható világítás

3.6 Félfogadás 300 22 80

3.7 Irattár 200 25 80

33..  TTáábblláázzaatt::  Világítási követelmények vegyi, mûanyag és gumiipari létesítmények számára

22..55                  VVeeggyyii--,,  mmûûaannyyaagg--  ééss  gguummiiiippaarr

SSzzáámm BBeellssôôttéérr  jjeelllleeggee,,  ffeellaaddaatt
iilllleettvvee  tteevvéékkeennyysséégg ÉÉmm** UUGGRRLL RRaa MMeeggjjeeggyyzzééss

2.5.1 Távirányított gyártóberendezés 50 - 20 A biztonsági 
színek legyenek 
felismerhetôk

2.5.2 Gyártóberendezés korlátozott
kézi beavatkozással 100 28 40

2.5.3 Gyártóberendezés állandó
személyzettel 300 25 80

2.5.4 Precíziós mérôhelyiségek
laboratóriumok 500 19 80

2.5.5 Gyógyszergyártás 500 22 80

2.5.6 Gumiabroncs gyártás 300 22 80

2.5.7 Színellenôrzés 1000 16 90 TCP≥4000K

2.5.8 Vágás, kikészítés, ellenôrzés 750 19      80

* Az átlagos megvilágítás elôírt értékei „fenntartott” értékek, a megvilágítás semmilyen idôpontban nem csökkenhet 
ezen érték alá. Az egyenletesség követelménye mindenkor Emin ≥ 0,7

A VILÁGÍTÁS BIOLÓGIAI HATÁSAI
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fény befolyásolja egészségünket, közérzetün-
ket, éberségi állapotunkat és munkateljesít-
ményünket.

AA  fféénnyy  ééss  aa  bbiioollóóggiiaaii  rriittmmuussookk

A fény az újonnan megismert fényérzékeny
sejtek és az azokhoz tartozó külön idegpá-
lyák útján jeleket küld a biológiai óránk felé,
ami szabályozza a circadián (napi) és a circ-
annuális (évszakos) ritmusokat. A 4. ábra
bemutat néhány tipikus emberi napi ritmust,
két periódusra kiterjedôen.

A „kortizol” és a „melatonin” hormonok
szabályozzák az éberség és az alvás napi rit-
musait. A cortisol reggel megnöveli a vér-
cukorszintet, felkészítve a testet a napi
tevékenységre. A világos idôszakban ele-
gendôen nagy marad a szint a
tevékenységhez szükséges éberség biz-
tosításához, este csökken a szint és éjfél körül
minimális. A melatonin - az alvási hormon -
szintje reggel lecsökken megszüntetve az
álmosságot. Normális esetben növekedni
kezd sötétedéskor elôsegítve az egészséges
alvást. A jó egészség feltétele, hogy ezeket a
ciklusokat ne zavarják meg túlságosan. Zavar
esetében a reggeli fény segít a ciklust
helyreállítani.

Természetes körülmények között a reggeli
fény beállítja a normális 24 órás ciklust.
Elzárt körülmények között, ha nincs a 24 órás
világos/sötét ciklus, az ember természetes
ciklusideje 24 óra és még 15-30 perc, ez egy
napról napra növekvô eltolódást hoz létre a
4. ábrán látható ciklusokban, vagyis idôvel
éberséget okoz a sötétség alatt és álmosságot
a világos idôszakban. Hasonló hatás jön létre
a több idôzónát keresztezû repülôutak idôel-
tolódása miatt (Jet-lag). Ez okozza a több -
váltakozó - mûszakban dolgozók
egészségére és közérzetére gyakorolt ked-
vezôtlen hatást is.

VViilláággííttááss,,  éébbeerrsséégg,,  hhaanngguullaatt,,  ssttrreesssszz

A fenti hatásokat sokféle munka és világítási
környezetben tanulmányozták, ezek közül
mutatunk be néhány példát.

Irodai környezetben vizsgálták közepes
(450 lx) és nagy megvilágításnál (1700 lx) az
agyi tevékenységre jellemzô EEG (elektro-

enkefalogramm) mintázatának eltéréseit. Azt
tapasztalták, hogy nagyobb megvilágításnál
kisebbek az álmosság mértékével arányos ún.
delta hullámok, vagyis a fény élénkíti a
központi idegrendszer tevékenységét.

Az 5. ábrán az ébrenléti szint látható több-
mûszakos munkásokban éjféltôl számítva
különbözô megvilágítások esetében. A
250 lx-os és a 2800 lx-os megvilágításnál
egyaránt csökken az ébrenléti szint az idô
múlásával, de nagyobb megvilágításnál
mindvégig magasabb szinten marad. 

VViilláággííttóóbbeerreennddeezzéésseekk  eeggéésszzssééggüüggyyii    
vvoonnaattkkoozzáássaaii

Az elôzô fejezetekben megadott vizuális
minôségi szempontok követelményeit, mint a
megvilágítás nagysága és térbeli eloszlása és
a színvisszaadás, pontosításra szorulnak, ha
valóban „jó és egészséges” világítást akarunk
létesíteni.
A fény biológiai hatása nem közvetlenül a
munkasíkon létrehozott megvilágítástól függ,
hanem a szembe bejutó fénytôl. E kettô össze-
függései még további tanulmányozást
igényelnek.
Mint azt bemutattuk, elsôsorban a szem
öregedése és ezzel összefüggô változásai - és
a munkaerô korösszetételének változása miatt
a megvilágítás nagyságának változtatható-
nak kell lennie.

A természetes fény természeténél fogva
dinamikus; ennek pozitív hatása van az em-
berek aktivitására. Ahol ennek kihasználása
nem lehetséges, dinamikusan változtatható
mesterséges világítást célszerû alkalmazni. 

Két új szempont a világítás idôbeli pro-
gramjához: Vizuális szempontból világításra
csak akkor van szükség, ha a feladat
megkívánja. Biológiai szempontból a fény (és
sötétség) idôszakai alapvetô szerepet ját-
szanak ritmusaink szabályozásában, ahogy
az a 4. ábráról leolvasható.

A fény színének is hangulat meghatározó
szerepe van. A kékes, hideg fénynek na-
gyobb a biológiai hatása, mint a meleg,
vöröses árnyalatoknak. A kékes reggeli fény
aktiváló, felébresztô hatású, míg a koraesti
vöröses fény relaxál. Irodai dolgozók szín-
preferenciáit vizsgálva, sem nemre, sem korra
való tekintettel nem lehetett kifejezett preferen-
ciákat megállapítani.

A 4. táblázatban összefoglaltuk a látási és
egészségi vonatkozású minôségi jellemzôket,
amik együtt határozzák meg a „jó és
egészséges” világítást.

Az újonnan felfedezett fényérzékelô sejtek
mûködésének alapján jobban értjük a jó
munkahelyi világítás vizuális és biológiai
hatásait. A dolgozók jobb közérzetén felül a
munka hatékonysága is jobb lett a jó világító-
berendezésnek köszönhetôen. Szabályozható
megvilágítási értékek és fényszín esetében
nagyobb hatékonyságjavulás várható.

AA  CCIIKKKK  SSZZEERRZZÔÔIIRRÔÔLL

W.J.M. van Bommel fizikusként végzett,
G.J. van der Beld villamosmérnök. A
korai 70-es években léptek a PHILIPS
Lighting alkalmazásába, ahol a
világítással kapcsolatos alaptudományi
munkákba kapcsolódtak be. Mindketten
aktívan részt vettek a CIE  (Nemzetközi
Világítástechnikai Bizottság) és az
Európai Szabványosítási
Munkabizottságok (CEN TC 169)
tevékenységébe.

Wout van Bommelt a 2003-2007 ciklus-
ra a CIE elnökévé választották meg.
Gerrit von den Beld a CIE 6. Divízióban
„Fotobiológia és fotokémia” Hollandia
képviselôje és a „Világítás és Egészség”
nevû holland alapítvány elnökségi tagja.
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44..  áábbrraa::  2x24 órás folyamat ábrázolása, tipikus napi
ritmusok, mint a testhômérséklet, melatonin, 

kortizolszint és az éberség változása emberekben 
természetes 24 órás 

világos/sötét ciklus esetében.

55..  áábbrraa:: Éberség és hangulat az ébrenlét szintjével
kifejezve 250 és 2800 lx megvilágításnál az
éjféltôl számított munkaidô függvényében. KÖVETKEZTETÉSEK

44..  TTáábblláázzaatt:: Világítóberendezések látás- és 
egészségi vonatkozású minôségi szempontjai

VViilláággííttáássii  mmiinnôôssééggii  sszzeemmppoonnttookk

VViilláággííttáássssaall  EEggéésszzssééggggeell
kkaappccssoollaattooss kkaappccssoollaattooss

Feladathoz illeszkedô Változtatható
változtatható megvilágítás szint a szemben 

Térbeli eloszlás Térbeli eloszlás

Színvisszaadás (Változtatható)
színmegjelenés
Idôbeli lefolyás
Idôtartam

kortizol
melatonin
éberség
test-
hômérséklet
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KKéérreemm,,  mmuuttaassssaa  bbee  eezztt  aa  hheellyyeett,,  aahhooll  vvaaggyyuunnkk..

Ez a saját cégünk, családi vállalkozás, a CandelA
Kft., amelyet a fiammal együtt vezetünk és én ma is
itt tevékenykedem.   

KKéérreemm,,  bbeesszzéélljjeenn  aarrrróóll,,  hhooggyy  hhoonnnnaann  iinndduulltt  eezz  aa
„„fféénnyyeess””  ppáállyyaa..

Elég hosszú történet! 1929-ben születtem Balaton-
almádiban. Középiskolai tanulmányomat a
Veszprémi Piarista Gimnáziumban végeztem.
Olyan emberi tartásra nevelt ez a gimnázium,
amely  egész életemet meghatározta.  Ifjúságom is
Almádihoz kötôdött mivel itt laktunk. A nyári
szünetekben munkát vállaltam, így dolgoztam  az
almádi iskola építésénél mint kômûves, de aszfal-
toztam is. Elvállaltam minden olyan munkát,
amelyhez kézügyesség kellett. Jó kreatív érzékem
volt, és mindig alkottam valamit.  Nagyon érdekelt
a vasút, különösen a gôzmozdonyok. Ismertem a
mûködésüket, mivel sokat segédkeztem az általam
nagyon tisztelt szomszédunknak, aki mozdony-
vezetô volt. A kertünkben is felépítettem egy 50 m
hosszú , 7 cm nyomtávú vasúti pályát, ami mûkö-
dött is, ehhez a kocsiktól a jelzôkön keresztül a
váltókig mindent én csináltam, még a jelzôket is.
Modelleztem, amatôrködtem, villanyvasutat építet-
tem és már akkor nagyon foglalkoztatott a ter-
mészeti energiák hasznosítása. Készítettem egy
szélkereket, amely akkumulátort töltött fel.

EEzz  aa  ssookkiirráánnyyúú  éérrddeekkllôôddééss,,  hhooggyy  vveezzeetteetttt  aa  „„fféénnyy
ttuuddoommáánnyyááhhoozz””??  

Bár gépészmérnök szerettem volna lenni, de az
akkori beiratkozási rendszer Szegedre irányított.
Itt,  fizika-matematika szakra vettek fel, amelyhez
késôbb hozzávettem még az ábrázoló geometriát
is és ezért fél év után  sikerült átkerülnöm a fizikusi
szakra. Egyetemi tanulmányaimhoz az anyagi
feltételt is én teremtettem meg. Második évben si-
kerül Pestre jönnöm a Budapesti Tudomány
Egyetemre, ahol 1955-ben diplomáztam. A fela-
jánlott Debreceni Atomfizikai Kutató Intézet helyett
1954-ben az Egyesült Izzó és Villamossági Rt-hez
léptem be, mert közelebb állt hozzám a vákum-
technika ipar. Itt készítettem az államvizsga dolgo-
zatomat a „szennyezett” gázterû fénycsövek belsô
terének vizsgálatáról, különös tekintettel a gyártási
hiba forrására. Ez a vizsgálat a maga idejében
egyedülállónak számított. 1957-ig üzemmérnök-

ként dolgoztam a Fénycsô-gyártásban, de mivel
részt vettem a Munkástanácsban, ezért fegyelmi
döntés alapján az Izzólámpa Fejlesztésre helyeztek
át „büntetés” képen. A „fizikát mindenben meg
lehet találni” vigasztaltam magam, és elhatároz-
tam, hogy az akkor éppen nem divatos izzólámpa-
fizikát az alapjelenségek feltárásával meg-
próbálom tovább fejleszteni és megismertetni.
Kiderült, hogy itt is igen fontosak a kisülés-fizikai
ismereteim. A kreativitásomnak köszönhetôen már
a fénycsô gyártásban is több szabályozástechnikai
újítást vezettek be. A fejlesztô munkám eredménye
képen 25 találmányom nyert bejelentést. Legjelen-
tôsebbek a korszerû halogénadalékos izzók
töltôgázaira, technológiai megoldásokra, majd
pedig a boroszilikát üveggel történô gyártásra
vonatkoztak. Minden halogén lámpatípus fejlesz-
tése az én tevékenységemhez fûzôdik.

AAzz  ÖÖnn  ppáállyyáájjáávvaall  kkaappccssoollaattbbaann  eell  lleehheett  mmoonnddaannii,,
hhooggyy  aa  „„ssoorrss  úúttjjaa  kkiiffüürrkkéésszzhheetteettlleenn””,,  hhiisszzeenn  aa
„„bbüünntteettéésssseell””  ééppppeenn  aazz  iiggaazzii  sszzaakkmmaaii  úúttrraa  tteerreellttéékk
aazz  éélleettéétt..    

Igen, ez érdekes!  Az egyetemen is az elsô vizs-
gám fizikából a „felületi feszültségek” volt - mintha
ez jelzés lett volna a szakmai pályafutásomra  -
amelynek ismerete nagy hasznát jelentett késôbb a
lencsés burájú lámpák gyártástechnológiájának
kidolgozásánál.  Szakmai ismereteimet szívesen
megosztottam másokkal is. Nem akartam tanítani,
de egész életemben tanítottam. Az Izzóban
például mérnökóvodásokat, kubai munkásokat
tanítottam.  A Budapesti Mûszaki Egyetemen a
szakmérnök képzésnek szakelôadója voltam, a
Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskolán 10 évig
végeztem oktatói munkát, jegyzeteket készítettem,
sôt a szükséges berendezésekkel is felszereltük a
Fôiskolát. Szívesen támogattam a fiatalokat a
tudományos fokozatok megszerzésében. A MEE
rendezvényein is rendszeresen tartok elôadást,
valamint a szaksajtóban is jelentek meg cikkeim.
Terveim között szerepel egy tanulmány megírása a
fényforrások utolsó 50 évérôl. Munkásságomat
többször díjjal is elismerték.  Kiemelkedô kitünteté-
seim a „Kiváló feltaláló” két ízben, „Invenció-díj”,
„Déri díj” és a most kapott „ Sziráki-Gergely Díj a
Magyar Világítástechnikáért” . 

ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  hhooggyy  hhaattáárraaiinnkkoonn  ttúúll  iiss  iissmmeerrtt  aa  nneevvee..

A szakmai felkészültségem és elismertségem

Japántól Amerikáig a felhasználókkal, személyes
kapcsolatokhoz is vezetett. Ennek volt köszönhetô,
hogy egy japán gépsor beszerzésénél olyan alak-
felismerôvel ellátott sort sikerült megszerezni, ami
akkor még embargó alatt volt.

HHooggyyaann  ééss  mmiikkoorr  hhoozzttaa  llééttrree  eezztt  aa  sszzéépp  ssaajjáátt
„„bbiirrooddaallmmaatt””??

1991-ig nyugdíjba vonulásomig dolgoztam a
Tungsramban, de  az  elvi támogatásukkal már
1985-ben létrehoztam a vállalkozást. Célom a
magyarországi világításkultúra továbbfejlesztése
és az akkor újszerû törpefeszültségû rendszerek
meghonosítása volt. Ez a tevékenység nem fért bele
a Tungsram profiljába. A tervezésen, gyártáson túl
a piacbevezetés és az oktatás is profilunkba tar-
tozik.  Tevékenységünket bôvítettük a mindenkori új
technológiák felhasználásával.  Ilyenek a fény-
vezetô szálas világítás, a nagyfelületû felületi
világítás, a led világítás, stb. Ezek jelentek meg az
új Nemzeti Színházban, a Mûvészetek Palotájá-
ban, a Természettudományi Múzeumban a
Westend-ben, több vidéki színházban, valamint a
látványos élményfürdôkben. Megnyugtató szá-
momra, hogy ez a szakma nem marad követô
nélkül a családunkban, mert fiam is villamos
mérnök és elkötelezettje e szép elhivatottságnak.

MMiillyyeenn  eellffooggllaallttssáággoott  ttaallááll  sszzaabbaaddiiddeejjéérree,,  mmii  aa
hhoobbbbyyjjaa,,  hhaa  vvaann??  

Van, bár nem szeretnék evvel dicsekedni. Fiam -
akit szakmája mellett nagyon érdekelnek a mûem-
lékek az ipartörténet és a stílustörténet - talált egy
lepusztult Pallavicini kastélyt Pusztaradványban.
Ezt a kastélyt újítottuk fel és szállodát nyitottunk
benne. A berendezési tárgyai is korhûek. Ennek
külön érdekessége, hogy lámpái is 100-120
évesek, így szinte „lámpamúzeumként” is szolgál
ez a bájos kastélyszálló. Itt sok teendô van, a
további fejlesztésekkel. Ebben tevékenyen én is
részt veszek.

KKöösszzöönnöömm  eezztt  aazz  éérrddeekkeess  ttaalláállkkoozzáásstt  ééss  
bbeesszzééllggeettéésstt..  JJóó  eeggéésszzssééggeett,,  tteevvéékkeennyy  jjöövvôôtt,,  ssookk

sszzéépp  aallkkoottáásstt  kkíívváánnookk  ÖÖnnnneekk..
BBiizzttooss,,  hhooggyy  eezztt  aa  sszzáállllooddáátt  iiss  úúttbbaa  eejjtteemm  eeggyysszzeerr.
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TTóótthh  ÉÉvvaa

A terem ahova beléptem, és amely beszélgetésünk színhelye volt, elsô pillanatban szinte mellbevágott. A mennyezet a 
csillagos eget idézte, a padló egy elegáns lokált, de a falon és az íróasztalon valamint az asztal mellett is különbözô

világítótestek fényeinek csodálatos kavalkádja volt az, ami fogadott. Tudtam, hogy nem akármilyen helyre jöttem. Itt tudják,
hogy milyen gazdag is a fények világa, értenek hozzá és bánni is tudnak vele. Most már tudom, hogy a VTT miért ítélte

Önnek a „Sziráki-Gergely Díj a Magyar Világítástechnikáért” kitüntetést, amelyhez én is szívbôl gratulálok.

TALÁLKOZÁS VÁRKONYI LÁSZLÓ FIZIKUSSAL
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A 264/2004 (IX. 23.) kormányrendelet a gyártói felelôsség elve
alapján a gyártók kötelezettségeként határozza meg az elektromos és
elektronikai hulladékok, így a világítótestek és gázkisüléses elven
mûködô fényforrások hulladékkezelését is. 

83 világítótest és fényforrásgyártó-, forgalmazó cég a hulladékkezelési
kötelezettségét az Electro-Coord Magyarország Kht-re ruházta át, aki a
gyártók nevében eljárva megszervezi a világítótestek és fényforráster-
mékek hulladékának gyûjtését, feldolgozását és hasznosítását.

Ez a világítótest vásárlók, felhasználók számára két szempontból bír
jelentôséggel. Egyrészt ez azt jelenti, hogy a gyártói kötelezettségek,
köztük a visszavételi és a begyûjtési kötelezettség teljesítését is, helyet-
tük az Electro-Coord Magyarország Kht. látja el. Másrészt pedig azt,
hogy a gyûjtôhelyeken összegyûjtött hulladékokat nem közvetlenül a
gyártóknak, hanem az Electro-Coord Magyarország Kht.-nak, illetve az
Electro-Coord Magyarország Kht. által megbízott cégeknek kell átad-
niuk.

Az elhasznált, leadott termékeket az Electro-Coord Kht. az országos
visszagyûjtô hálózata segítségével eljuttatja a feldolgozókhoz.

LLáámmppaatteesstteekk  ggyyûûjjttééssee  ééss  úújjrraahhaasszznnoossííttáássaa

A lámpatesteket (gázkisülô fényforrással mûködô lámpatestek, elem-
lámpák) az Electro-Coord Magyarország Kht. a már általa korábban is
kezelt háztartási gépekkel együtt gyûjteti, és ezen világítótesteket olyan
hulladékkezelô telepekre juttatja el, ahol gondoskodnak arról, hogy
azok feldolgozásra kerüljenek,  a hasznosítható részek visszajussanak
a gyártási folyamatokba. A wwwwww..eelleeccttrroo--ccoooorrdd..hhuu honlapon megtalál-
ható az a 9, területileg illetékes begyûjtô / feldolgozó cég, akik térítés-
mentesen elszállítják az összegyûlt használt lámpatesteket.

FFéénnyyffoorrrráássookk  ggyyûûjjttééssee  ééss  úújjrraahhaasszznnoossííttáássaa

Az Electro-Coord Magyarország Kht. becslése szerint évente
Magyarországon mintegy 1000 tonna ilyen, veszélyes hulladéknak
minôsülô fénycsô és gázkisülô lámpa hulladék keletkezik. A cél az,
hogy ezeknek a termékeknek az idén legalább 22%-át, jövôre 31%-át,
2011-re pedig 50%-át gyûjtsük be. Az  eddigi gyakorlat szerint ezen
hulladékok veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas hazai
lerakókba vagy rossz esetben a kommunális szemétbe kerültek és
szennyezték a környezetet. A visszagyûjtött fényforrások 2005. augusz-
tus 13 óta már nem kerülnek lerakásra, hanem azokat az elôírások
szerint feldolgozzák és a kinyert anyagokat minél nagyobb részben
visszaforgatják újra a termelésbe.

A fogyasztói szegmensben a fényforrásgyûjtô hálózatot a tervek szerint
2 év alatt mintegy 2500 boltra terjesztjük ki, ahol az emberek ingyene-
sen adhatják le elhasznált fénycsöveiket. Ezen szegmens üzleteiben
tájékoztató táblák kihelyezésére is sor kerül, tájékoztatást nyújtva arról,
hogy a gázkisülô fényforrásokból származó hulladékok a környezetre
milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó
környezetvédelmi elôírásoknak megfelelôen kezelik.

A villamos nagykereskedések ugyancsak gondoskodnak arról, hogy az
Electro-Coord Magyarország Kht. koordinálásában a villamos
kiskereskedelmi üzletekbôl, a villamos kivitelezôktôl, karbantartóktól,
villanyszerelôktôl visszavegyék a használatból kivont fénycsöveket és
gázkisülô lámpákat. Ezen szegmensben a fényforrás-visszavételt és
visszagyûjtést 23 partner nagykereskedô 68 telephelyén végezzük.

A kereskedôk üzletein túl  a lakosság, a gazdasági szervezetek és a
közszféra ingyenesen adhatja le az elhasznált gázkisüléses lámpákat
az Electro-Coord Magyarország Kht. 11 szerzôdött veszélyes hulladék
begyûjtô partnerének telephelyein. A fogyasztók információval való
ellátása és a hulladék leadás elôsegítése érdekében a Electro-Coord
Magyarország Kht. telefonos ügyfélszolgálatot is mûködtet.

FFéénnyyffoorrrrááss  hhaasszznnoossííttááss  ééss  áárrttaallmmaattllaannííttááss

A magyarországi fényforrás hulladék kezelése 2006-ban egy német-
országi hasznosító üzemben történik. Az újrahasznosító üzem egyike
azon európai hasznosítóknak akik a legmagasabb, 98%-os újra-
hasznosítási arányt garantálnak az egyenes fénycsô és kb. 80%-os
arányt az egyéb gázkisüléses elven mûködô lámpák hulladékkezelése
során.

Az elhasznált fényforrások gyûjtésének elôsegítésére az Electro-Coord
Magyarország Kht. egy utas gyûjtôdobozokat és több utas un. Rungen
palettákat vagy Rácsos palettákat (csôbúrás és elliptikus lámpák
gyûjtésére) bocsát rendelkezésre. A megrakott Rungen paletták 3
rétegben, a megrakott Rácsos paletták 2 rétegben egymásra rakhatóak.
A gyûjtô edényeket igényfelmérés és egy logisztikai terv szerint folya-
matosan juttatjuk el a gyûjtôhelyekre és együttmûködô begyûjtô part-
nereinkhez. A gyûjtôedények számát és elszállításuk gyakoriságát
folyamatosan egyeztetjük partnereinkkel.

KKoovvááccss  BBééllaa
Világítástechnikai Szekció Manager

Electro-Coord Magyarország Kht.

ORSZÁGOS HÁLÓZAT AZ ELHASZNÁLT
VILÁGÍTÓTESTEK BEGYÛJTÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA

RENDELETMÓDOSÍTÁS A VTT JAVASLATÁRA
A munkahelyek munkavédelmi követelmé-

nyeinek minimális szintjérôl szóló 3/2002
(II.8) SzCsM-EüM rendelet elôírásai ellent-
mondásban voltak az MSZ EN 12464-1
szabvánnyal. A VTT kezdeményezte a ren-

delet módosítását, amelynek eredménye-
ként a 28/2005 (XII.28) FMM-EüM rendelet

módosította a munkavédelmi alaprendeletet. Eszerint és 2006.
január 1-jétôl a munkahelyeken az említett nemzeti szabvány
mennyiségi és minôségi jellemzôit kell alkalmazni. A rendelet
módosítása nyomán megszûnt az a visszás helyzet, hogy a
munkavédelmi ellenôrzések során egyes esetekben kifogások
merültek fel a szabvány elôírásainak mindenben megfelelô
világítás ellen.
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Lassan egy évtizede, hogy a világítási szakma megismerte az un.
Dinamikus fénymérés gyakorlatban is használható módszerét. Ennek
lényege, hogy egy gépkocsiban elhelyezett számítógép a jármû ha-
ladásával meghatározott útvonalhosszon folyamatosan regisztrálja a
tetôn elhelyezett fénymérô elem adatait, s ez által a korábbi, „statikus-
nak” nevezett hagyományos, egy lámpaközre vonatkoztatott meg-
világítási méréseknél sokkal gyorsabban, egyszerûbben és több
nagyságrenddel nagyobb kiterjedésûen lehet egy adott útvonal
fénytechnikai állapotát adatszerôen és grafikusan leképezni.
Mint általában az újdonságoknál megszokott, a dinamikus mérés alkal-
mazása is kissé nehézkesen indult meg, jóllehet megismertetését a
Közvilágítási Ankétok elôadásai és szakcikkek mellett a MEE VTT e
témában vágó 1999. évi tanulmánya is segítette.
Korunk egyik sajátsága a villamos energia növekvô árából és az Ön-
kormányzatok ismert anyagi lehetôségeibôl egyenesen következô ener-
giatakarékossági törekvés, amely az elmúlt években lendületet adott
közvilágítási berendezések széleskörû átépítésének is. Itt a lámpák vil-
lamos teljesítményének csökkentése mellett döntô kérdéssé vált a szol-
gáltatott világítás alakulása.
A hazai gyakorlatot tekintve két alapvetô eljárás figyelhetô meg: az
átépítés után a megvilágítás legyen olyan, mint volt, vagy legyen az
útvonalhoz illô színvonalú. Az elôbbi mellett kétségtelenül jelentôsebb
energia-megtakarítások realizálhatók, de hosszú távon feltétlenül az
igényekhez igazított minôségû közvilágítás bizonyul hatékonyabb
megoldásnak. Bármelyik eljárást is választják, az adott útvonal
fényviszonyainak ismerete alapvetô fontosságú egy felelôs és mega-
lapozott döntéshez. Ezt a tényt felismerve határoztak egyre többen is
úgy, hogy a meglévô állapot regisztrálására és az elért eredmények
dokumentálására a dinamikus fénymérés lehetôségét használják fel.
(Érdekes lehet a döntôk személye: volt, ahol a megbízó Önkormányzat,
volt, ahol az energiatakarékos átépítést végzô vállalkozó látta be az
eljárás célszerûségét).
E helyen az ismereteim fô forrását jelentô fôvárosi helyzetre kívánok
utalni. Talán már közismert, hogy itt - hazai viszonylatban elsôként - a
közvilágítás kérdéseivel teljes körûen a Fôpolgármesteri Hivatal és az
ELMÛ Rt. által alapított közös szakcég foglalkozik. Gondos elôkészítés
után a nagykiterjedésû fôvárosi hálózaton 3 év alatt majd 73 ezer db
lámpatestet cserélt le tervszerûen, s ennek eredményeként a korábbi
33,8 MW beépített villamos teljesítmény 24,1 MW-ra változott. Ennek
a közel 30%-os csökkenésnek a haszna elsôdlegesen az áramvásárlási
kiadásoknál jelentkezik, de e mellett a kevesebb kezelendô lám-
paszámból következôen az üzemeltetésre fordítandó munkabér,- és
gépköltség igénye is jelentôsen kisebb lett, így végeredményben a
pénzügyesek egy igen sikeres beavatkozást könyvelhetnek el.
Igen, de mit vesz észre ebbôl a takarékos megoldásból a közutakat
használó jármûvezetô vagy a gyalogos? Erre adnak feleletet egy kellô
szakértelemmel és a speciáliseszközökkel rendelkezô vállalkozó által a
tárgykörben végzett dinamikus fénymérések eredménylistái. 
A dinamikus fénymérések a fôváros mind a 23 kerületére kiterjedtek,
elsôsorban természetesen azokra az útvonalakra, ahol a lámpacseréket
tervbe vették. A mért pontok száma meghaladta a 427 ezret, s ez a
mérôkocsi kerék-kerületével (1,78 m) meghatározva mintegy 560 km
úthosszat ölelt fel. Az egyes útvonalakon mért számos egyedi
megvilágítási értékbôl a számítógép megadja az átlagot, majd ezekbôl
- a lámpaszámok szerint súlyozva - kerületi illetve fôvárosi átlagot
lehetett képezni. Ez a fôvárosi átlag 4,63 lx volt az átépítés elôtt úgy,
hogy a szélsô értékek 2,9 lx (XII. kerület) és 8,1 lx (Belváros) között
szórtak.
Itt kell megjegyezni, hogy a regisztrált megvilágítási értékek nem a
talajszintre, hanem a kb. 1,5 m mérési magasságra vonatkoznak, és
egyebek mellett ezért sem alkalmasak arra, hogy közvetlen mérôszámai
legyenek a közvilágítás szabványossági megfelelôségének. Miután a
mérések rendkívül jól reprodukálhatók, kiválóan használhatók azonban
arra a célra, amit a jelen esetben kitûztek: azonos körülmények mellett
a világítás változásának összehasonlító vizsgálatára, mind szám-
szerûen, mind a vizsgált szakasz egészére vonatkoztatva grafikusan.

A takarékossági célú lámpacsere akció keretében elsôsorban a ked-
vezôtlen fényhasznosítású higanylámpákat váltották fel a nagynyomású
nátriumlámpák, kisebb forgalmú területeken a kompakt fénycsövek. Az
új fényforrásokat minden esetben új, napjaink legkorszerûbb technikai
színvonalát képezô lámpatestekbe építették be. Dicséretes sajátságként
az elmúlt évtizedek helytelen gyakorlatán változtatva, ahol lehetett, ott
a kirívóan kedvezôtlen geometrián (fénypontmagasság, hajlásszög,
ráhajlás) is javítottak. E tényezôknek tudható be, hogy az elért jelentôs
energia-megtakarítás ellenére az érintett útvonalak megvilágítása
számottevôen javult! Ezt a tényt a szubjektív érzékelés mellett adat-
szerûen és grafikusan is alátámasztják az egyes útvonalakon az
átépítést követôen újra elvégzett dinamikus fénymérések. E szerint a
legkisebb súlyozott kerületi átlagérték 7,46 luxra nôtt (helye a
hegyvidékrôl áttevôdött a külsô kerületekre), a legnagyobb átlagos
megvilágítás 18,6 lx, továbbra is a Belvárosban, míg a fôvárosi átlag
13,11 lx értéket vett fel, amely a korábbinak csaknem a háromszorosa!
Mindezekbôl egyértelmûnek látszik annak az összegzô megállapítása,
hogy ez a fôvárosi lámpacsere akció egyike azoknak a sajnálatosan
nem túl gyakori rendszer-beavatkozásoknak, ahol a szándékolt gaz-
dasági elônyök elérése mellett a mûszaki szolgáltatás színvonalát is si-
került nem csak megtartani, de javítani is. Ennek az eljárásnak volt
egyik fontos láncszeme a dinamikus fénymérés, amely elôzetesen a
lámpacserék mikéntjének eldöntésében, az akciót követôen pedig az
elért eredmények dokumentálásában nyilvánult meg. 

EErrrree  iirráánnyyuull  aa  cciikkkk  11..  sszz..  áábbrráájjaa  iiss,,  aammeellyyiikk  eeggyy  kkoonnkkrréétt  úúttvvoonnaalloonn,,  aa
BBuuddaappeesstt,,  XXVVIIIIII..  BBeerrccsséénnyyii  úúttoonn  aa  lláámmppaaccsseerréétt  mmeeggeellôôzzôôeenn,,  mmaajjdd  aazztt  1100
hhóónnaappppaall  kköövveettôôeenn,,  aazzoonnooss  ttooppoollóóggiiaaii  ppoonnttookkoonn  eellvvééggzzeetttt  fféénnyymméérréésseekk
eerreeddmméénnyyéétt  mmuuttaattjjaa..  AAzz  áábbrraa  eeggyyaarráánntt  sszzeemmlléélltteettii  aa  ddookkuummeennttáállááss  ffoorr--
mmááttuummáátt  ééss  aa  lláámmppaaccsseerréétt  kköövveettôô  llááttvváánnyyooss  vviilláággííttááss--jjaavvuullááss  mméérrttéékkéétt..
AA  22..  sszz..  áábbrraa  aa  ddiinnaammiikkuuss  fféénnyymméérrééss  aallkkaallmmaazzhhaattóóssáággáánnaakk  eeggyy  mmáássiikk
sszzeelleettéétt  mmuuttaattjjaa  bbee..  EEzz  aa  nnaappjjaaiinnkkbbaann  sszziinnttéénn  ggyyaakkrraann  ffeellmmeerrüüllôô
fféénnyysszzaabbáállyyzzóóss--  eenneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáágg  ttéémmáájjááhhoozz  kkaappccssoollóóddiikk..  AA
MMaarrccaallii  SSppoorrtt  uuttccáábbaann  eellvvééggzzeetttt  ddiinnaammiikkuuss  mméérréésseekk  eerreeddmméénnyyeeiitt  ttaarrttaall--
mmaazzóó  ddiiaaggrraammmmookk  aa  sszzaabbáállyyzzááss  eellôôttttii--  ééss  uuttáánnii  fféénnyyvviisszzoonnyyookkaatt  áábbrráá--
zzoolljjáákk..  AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  ttááppppoonnttii  ffeesszzüüllttsséégg  lleesszzaabbáállyyzzááss  eezz  eesseettbbeenn  223300
VV--rróóll  119955  VV--rraa  ttöörrttéénntt..  AAzz  iillyyeenn  mmóóddoonn  eelléérrhheettôô  eenneerrggiiaa--mmaaggttaakkaarrííttááss
mméérrttéékkee  mmiinntteeggyy  1155%%,,  aammiinneekk  tteerrmméésszzeetteess  vveelleejjáárróójjaa  aa  sszzoollggáállttaattootttt
fféénnyy  eeggyyiiddeejjûû  ccssöökkkkeennééssee..  EEnnnneekk  aarráánnyyaa  aa  vviizzssggáálltt  eesseettbbeenn  aa  mméérréésseekk
sszzeerriinnttii  mmiinntteeggyy  3355%%  ((ááttllaaggoossaann  1133,,77  lluuxxrróóll  88,,7777  lluuxxrraa))..  TToovváábbbbii
éérrddeekkeessssééggee  aa  ddiiaaggrraammnnaakk,,  hhooggyy  sszzeemmlléélleetteesseenn  hhíívvjjaa  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmeett
eeggyy  kkoorráábbbbaann  mméégg  mmûûkkööddôô  --  ffeelltteehheettôôeenn  „„öörreegg””  --  fféénnyyffoorrrráássnnaakk  aa
lleesszzaabbáállyyzzáásstt  kköövveettôô  kkiiaallvváássáárraa,,  mmiinntt  aa  sszzaabbáállyyzzáássii  ttéémmaakköörr  ttoovváábbbbii
vviizzssggáállóóddáásstt  iiggéénnyyllôô  sszzeemmppoonnttjjáárraa..

VVééggüüll  ppeerrsszzee  ffeell  lleehheett  tteennnnii  aa  kkéérrddéésstt::  hhooggyyaann  ttoovváábbbb??

Szándékaink szerint a gazdaságtalan fényforrások elsôdleges cseréjét
követôen elôbb-utóbb foglalkozni kell a gazdaságtalan lámpatestek le-
váltásával is, ahol az elvárható gazdasági elônyök már szerényebb
eredményt ígérnek. Éppen ezért a világítástechnikai megfontolásoknak

„FÉNYSZÍNVONAL”

11..  áábbrraa

feszültség
szabályozás
elött és után
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az eddiginél is megalapozottabbnak kell lenni. Az új- és korszerû lám-
patestek már kivétel nélkül nagy védettségûek, így a belsô el-
piszkolódásuk minimális. A nagyvárosi levegôszennyezôdés ellen azon-
ban ezek sem védettek, valamilyen ciklus szerinti idônkénti külsô tisztítá-
suk nem kerülhetô el. E beavatkozás „mikor”-jára is a rendszeres
fénytechnikai ellenôrzések adhatnak korrekt választ. Az eddigiek mellett
az elkövetkezô idôszakban is számolni kell olyan feladatok elôtérbe
kerülésével (pl. fényszabályozás, fényszennyezés, új típusú fényforrások
megjelenése, stb.), ahol a tennivalók eldöntésében a mûszaki és gaz-
dasági érvek mellett a fényszolgáltatás alakulásának is meghatározó
szerepet kell szánni. Mindezen világítástechnikával összefüggô feladat
megoldásnak megbízható alapját képezheti a rendszeres, nagyszámú,
összehasonlításra alkalmas fénymérés, amelynek már eddig is jó eszkö-
zének bizonyult a dinamikus mérô- módszer.

SSzziillaass  PPéétteerr

A hazai vasútvilágítás már több, mint negyed-
százada azt a célt tûzte maga elé, hogy az
európai élvonalba kerüljön. Ezt a célt sikerült
elérni, sôt bizonyos területeken túl is teljesíteni.
Több évtizedes fejlesztési tevékenység - amely
dr. Lantos Tibor irányításával folyt - ered-
ményeképpen olyan, a teljes vasútra (belsôtér,
külsôtér, tartószerkezetek) kiterjedô világítási
szabványsorozat készült, amelynek nincs párja
Európában, mivel az egyes nemzeti vasutak
csak különbözô szintû elôírásokkal vagy aján-
lásokkal szabályozzák a vasúti világítást. Az
energiatakarékos fényforrások tekintetében is
az élre törtünk a 2000-ben végrehajtott
térvilágítási rekonstrukció révén, amelynek
során közel 16.000 higanylámpás lámpatestet
cseréltünk nátriumlámpásra 470 állomáson és
megállóhelyen. A rekonstrukcióval 40 %-os
energiamegtakarítást sikerült elérni, környezet-

védelmi szempontból pedig a fényforráscsere
84 %-os higanytartalom csökkenést ered-
ményezett. A maradék, mintegy 10.000 lám-
patest korszerûsítése jelenleg folyik, és vár-
hatóan a jövô év végére valamennyi
higanylámpát és fénycsövet nátriumlámpára
cserél a MÁV, amivel egyetlen EU ország vasút-
ja sem dicsekedhet még. Természetesen a fedett
peronokon és az aluljárókban megmarad a
fénycsöves világítás. Amivel viszont meghalad-
tuk az európai színvonalat, az a lapos burás
lámpatestek, és a vízszintesen beállítható,
vályús, aszimmetrikus fényvetôk kizárólagos
alkalmazása, amellyel teljesen kiküszöbölhetô
a fölsô térfélbe való fénysugárzás. A fény-

szennyezés terén a hazai világítástechnikában
elért korszakos jelentôségû eredményt az
amerikai világítástechnikusok 2003-ban egy
kitüntetéssel jutalmazták. A MÁV világítástech-
nikai törekvéseinek részleteit megvizsgálva
elôször a fényforrásokról kell szólnunk. A
térvilágítási berendezésekben a jövôben is csak
nagynyomású nátriumlámpa alkalmazható,
mivel üzemviteli szempontból még mindig a
legelônyösebb. A közeljövôben kísérleteket
kezdünk a két kisülôcsöves fényforrások alkal-
mazási lehetôségének felmérése céljából, mivel
a megnövelt élettartam a felsôvezetékes vona-
lakon alapvetô üzemeltetési érdek. Belsôtéren,
továbbá fedett peronokon, lépcsôkön és alul-

járókban viszont megengedett
fénycsöves, kompakt fény-
csöves, fémhalogénlámpás és
led-es lámpatestek használa-
ta. Lámpatestek vonatkozá-
sában a leglényegesebb vál-
tozást az jelenti, hogy a
közvilágítási jellegû típusok is
csak fémházzal szállíthatók.
Egyéb vonatkozásban a leg-
fontosabb követelmény a
lapos bura használata, és a
szuperpozíciós, idôtagos
gyújtó alkalmazása. 

QUO VADIS VASÚTVILÁGÍTÁS?

22..  áábbrraa

DINAMIKUS MEGVILÁGÍTÁS MÉRÉS
- FÉNYTECHNIKAI VIZSGÁLAT

Társaságunk OMH által kalibrált mérôrendszerekkel végez
tömeges méréseket a forgalom zavarása, elterelése nélkül:
• Közutakon (azok minden forgalmi sávjában és irányában), hidakon
• Gyalogátkelôkön, járdákon, tereken, aluljárókban
• Áruházakban, üzletekben 
• Üzemcsarnokokban, gyárudvarokban
• Sportlétesítményekben (kül-, és beltéren)  
• Világítás avulálásának nyomonkövetése
• A megvilágítás szándékos vagy spontán változásának precíz 
kimutatására

• Közvilágítás feszültség szabályzásánál a megvilágítás szint 
csökkenésének jegyzôkönyvezésre. 

• Közutak, autópályák közvilágításának
fénytechnikai vizsgálatára, dokumentálására.

A megvilágítás mérésével egyidôben, a villamos táphálózatok teljes
körû mérését is vállaljuk. (beleértve a felharmonikus vizsgálatát is) 
A mérési eredményeket mind
grafikus, mind táblázatos formá-
ban közöljük. Külön kérésre
felületi fényeloszlási grafikonokat
is készítünk. (Izolux diagram)

Referenciák: Fôvárosi Önkor-
mányzat, Debreceni-, Pécsi-,
Mátészalkai Önkormányzat,
BDK Kft., ELMIB Rt., 
Elektro World, Conti Tech Kft.

DDééTTaa

FÁKO DATA KFT. 
Tel.: +36 30/934 8836, +36/30 933 1991

feszültség szabályozás
elött és után

MARCALI - Sport u.
Kossuth L. u.-tól - Petôfi u.-ig

Közvil. táp. fesz. 230V    Közvil. táp. fesz. 195V 
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Ismét megjelenik egy új, egy aktuális Világítástechnikai Évkönyv.
Reméljük, hogy sorrendben hatodik kiadásunk is elnyeri olvasóink
érdeklôdését és szeretetét. Szerzôink és  írásaik garanciát jelentenek,
hogy szakmánk mûvelôi és az utána érdeklôdôk hasznos és érdekes
írásokhoz, ismeretekhez és tájékoztatásokhoz jussanak.

Az idei Évkönyv egy tematika köré fûzôdik, melynek címe: 
FFÉÉNNYY  SSZZÜÜLLEETTIIKK. Igaz, ez nagyon széles skálát ölel át, de annál job-
ban megközelítjük, hogy mitôl lesz világos az utca, a lakás, iroda,
hogy miért tudjuk élvezni a múzeum tárgyait, hogy miért lehet esti
sportrendezvényeket rendezni, hogy miért tudunk komfortosan dolgo-
zni. De megtudjuk, hogy szakembereink milyen képzést kapnak, hogy
ezeket a feladatokat el tudják látni. Megismerjük a szabványkészítés
nehéz és nagyon fontos folyamatát, bepillanthatunk a magyar és a
nemzetközi világítástechnikai szervezet mûködésébe. Megfigyelhetjük
a különbözôfejlesztések folyamatát, de láthatjuk a gyártás
érdekességeit és bonyolultságát is. Egyszóval, igyekszünk bepillantást

engedni a világítási szakma minél szélesebb rejtelmeibe, hogy megis-
merjük azokat a tevékenységeket, melynek révén FÉNY SZÜLETIK.

Bemutatjuk az elmúlt két év tevékenységét, mit csinált a MEE
Világítástechnikai Társaság, hogyan birkózik meg az egyre nehezebb
feladatokkal, hogyan tudja immár évtizedek óta példamutatóan meg-
tartani tagságát és annak kitüntetô érdeklôdését. Bemutatjuk tag-
jainkat, jogi tagvállalatainkat, régi és új díjazottjainkat, és számot
adunk rendezvényeinkrôl, találkozásainkról, az új Világítás Házáról.
Fenti tanulmányokat, cikkeket, úgy képzeljük megjelentetni, hogy ha
az olvasó évek, vagy évtizedek múlva is leveszi a könyvet a polcról,
átfogó képet kapjon arról, hogy milyen volt, milyen fejlett volt a
világítástechnika 2006-ban Magyarországon.

Kérjük, várják olyan szeretettel az ôsszel megjelenô Évkönyvet, ami-
lyen szeretettel készítik a szerzôk és szerkesztôk.

KKoosszzttoolliicczz  IIssttvváánn    

Az alábbi három fénykép a XXI. század elején (2006-ban) készült bel-
sôtéri világításkorszerûsítésekrôl. Tessék jól megnézni minden részletet,
de a megoldást nem ajánlom lemásolni, utánozni!

A kollegáknak és korunk szakembereinek elrettentô példaként
mutatom be, az utókornak pedig dokumentálni szeretném nap-
jainkban elôforduló szakértelem hiányosságokat.

ÖÖnnkkrriittiikkaa:: Amíg ilyen és ehhez
hasonló világítási megoldásokkal
találkozunk hazánkban, addig bôven
akad tennivalója a MEE Világítás-
technikai Társaságnak.

ZZ..  NNaaggyy  JJáánnooss

A M E E Világítástechnikai Társasága nagy örömmel jelenti be, hogy
a Visegrádi Országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország) világítástechnikai szervezeteinek 2005. november
11.- i határozata alapján 2006. szeptember 28. - 29.-én
Balatonfüreden, a Hotel Füredben kerül megrendezésre a LUMEN V4,
a Visegrádi Országok Elsô Világítási Konferenciája.
A szervezô bizottság ezúton hívja meg az érdeklôdôket a konferen-
cián történô részvételre, elôadás tartására, valamint poszter bemu-
tatására.
A konferencia célja: a tagországok új kutatási eredményeinek,
világítási berendezéseinek bemutatásával elôsegíteni e szakterület
fejlôdését, ezzel támogatni a jövôbeni széleskörû felhasználásukat.
Az elôadások nyelve választhatóan cseh, lengyel, magyar, vagy
szlovák, a posztereket és az írásos anyagokat angolul is el kell
készíteni. Amennyiben a szervezôbizottság az elôadást a fenti nyelvek
közül több nyelven is megkapja, biztosítja annak megjelentetését. A
rendezvény ideje alatt termékbemutatásra alkalmas kisebb kiállításra
is lesz lehetôség.

Minden országból egy - egy meghívott elôadót várunk, a meghívás az
Irányító Bizottság nemzeti tagjai által történik. A meghívott elôadás
idôtartama 30 perc. Országonként átlagosan 5 elôadás bemutatására
van lehetõség, melyeknek idôtartama maximum 20 perc. Elôadások
tartására, vagy poszterek bemutatására a Program Bizottság nemzeti
tagjainál lehet jelentkezni, (Magyarországon Borsányi János és
Schwarz Péter) a döntést a bizottság együttesen hozza meg.
A jelentkezéskor a nemzeti programbizottság tagjaihoz kell eljuttatni
az elôadás címét, az elõadó nevét és az elôadás rövid (egy oldalas)
kivonatát az adott nemzet nyelvén és angolul is. Ugyanígy történik a
jelentkezés a poszter bemutatására is.
Elôadásra és poszter bemutatásra a jelentkezések határideje: 2006.
május 15.
A regisztrált hozzátartozók számára a konferencia hivatalos ideje
alatt opcionális turisztikai programokat szervezünk, melyeknek költ-
ségét azonban a regisztrációs díj nem tartalmazza. Szeptember 30.-
án, szombaton a regisztrált résztvevôk és hozzátartozóik számára,
kedvezményes áron, egész napos kirándulást szervezünk.
A konferenciával kapcsolatos részletes információt a
wwwwww..lluummeennvv44..ccoomm oldalon tesszük közzé. 
A rendezvény fôszervezôje: 

AAllmmáássii  SSáánnddoorr

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ÉVKÖNYV 2006

A „VISEGRÁDI” ORSZÁGOK VILÁGÍTÁSTECHNIKAI KONFERENCIÁJA

GONDOLAT - KREATIVITÁS



Zoltán Tóth: Development of
high efficiency, long life,
environmentally friendly
High Intensity Discharge
lamps

High Intensity Discharge (HID)
Lamps play a major role in today's
lighting both for exterior and interior
applications.  A  Consortium has
been formed to enhance the develop-
ment of these lamps using the materi-
al science knowledge and resources
of Universities and research centres
of the Hungarian Academy of
Sciences (HAS). The members of the
consortium are   General Electric
Hungary ZRt , Dep t.  of General
Physics and Dep t.  of Physical
Chemistry of the Eotvos Lorand
University of Sci ., Dep t.  of Atomic
Physics of Technical University of
Budapest ,  Gheochemical Research
Laboratory of HAS  and Research
Institute for Technical Physics and
Materials Science .  Work Function
Spectroscopy allows work function
and elemental mapping with good
spatial resolution on electrodes,
microindentation technique allows
stress state investigation of the seal-
ings. Leveraging these techniques
and results, a revolutionary new,
monolithic construction desigh High
Pressure Sodium lamp family, the
Lucalox XO lamps has been devel-
oped and introduced to the market.

R. Istók, G. Schmidt:
Equipment and system for
the investigation of high 
frequency electromagnetic
emission from fluorescent
lamps.

A typical office today is an elec-
tronic office, as far as it is equipped
with computers and other digital or
analog electronic equipment. The
lighting system is based most often
on linear or compact fluorescent
lamps. These equipments operate in
electromagnetic surroundings and
they also produce electromagnetic
disturbances to their surroundings.
This emission cannot be permitted
beyond a certain level. On the other
hand, the device must operate reli-
ably below a well-defined distur-
bance level. The article deals with the
EMC investigation of fluorescent
lamps and luminaries.

V. Végh, C. Lányi S., 
J. Schanda: Typical colours in
graphic images

In multimedia and virtual reality
applications often graphic images
with homogeneous rendering are
used. These have to be made in
graphic design inexperienced engi-
neers. To help selecting best colours
for well known objects (complexion,
foliage, water, etc.) we studied car-
toons prepared all over the world,
and analysed regional differences.
based on theses results we can
advise on preferred colours if the
material is intended for Europe, the
far East or other parts of the Globe.

J. Borsányi: What does it
mean UGR (Unified Glare
Rating)?

The paper gives information
about the glare calculation method
published by CIE in 1995 and valid
in Hungary since 2003. It offers a
brief survey of the  previously
applied formulas, which are con-
cerning the evaluation of discomfort
glare observable in indoors, it makes
known the quantities of UGR-formu-
la, and their determination manner.
The paper shows the use of table, on
the basis of which the users can
establish if the chosen luminaire com-
plies with the requirements of glare.
Finally it describes the limits of valid-
ity of the calculation method.
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VVéélleemméénnyy,,  aavvaaggyy  GGoonnddoollaattookk  aa  SSzzeemmllee  kkaappccssáánn

Az Elektrotechnika 2006 I. számának szemle rovatában megjelent két híre néhány
kérdést vetett fel bennem. 
Az egyik „Csekély elektromágneses sugárzás a kompakt fénycsöveknél” örömet
okozott, mert a hozzá nem értô, minden ellen tiltakozó, „környezet védôk” által ter-
jesztett tévtanok cáfolataként végzet tudományos eredményrôl ad hírt. Sajnos ez a
cikk egy másik sajnálatos tévtant viszont megerôsít. Mindig berzenkedést vált ki
belôlem a kompakt fénycsövekhez a marketingesek által, sikeresen hozzá ragasz-
tott állandó jelzô (epitethon orneas) ”energiatakarékos”. Így aztán a kompakt fény-
csô nem csak laikusuk, hanem a „szakemberek” körében is energiatakarékosabb a
hagyományos egyenes (lineális) fénycsônél.
Vegyük ismét elô ezt a kérdést és nézzük meg az adatok tükrében mi a valóság: 
A 18 W kivitel mindhárom kivitelben létezik, vessük össze adataikat katalógusok
alapján (GE-Tridonic):

-egyenes fénycsô18 W elektronikus elôtéttel 20,5 W 1300 lumen
-kompakt fénycsô 18 W elektronikus elôtéttel 20,5 W 1250 lumen
-kompakt fénycsô 20 W integrált E27 1200 lumen

Ennél még szemléletesebb a fényhasznosítást összevetni, így az eltérô teljesítmények
is összehasonlíthatók. (pl. 57 W kompakt elôtéttel 67,2 lm/W. 58 W egyenes fény-
csô 87 lm/W

Sajnálatos, hogy az egyenes fénycsövek megítélésénél a 30-40 évvel ezelôtti
emlékeink -zúgó fojtó, villogás, rossz színvisszaadás- bukkannak fel. Nem említve a
korabeli -ma is látható- elsárgult prizma burát, tele bogár tetemmel és a fázisjavító
kondenzátorból kifolyt olajfolttal. A marketing szakemberek sikeres propagandája
-ami teljesen igaz,- ha a normál izzólámpával történik az összehasonlítás, nem
vezethet oda, hogy a ma gyártott korszerû fénycsövek helyébe is kompakt fény-
csöves berendezéseket akarjunk minden áron tenni.

Másik hír „új kompakt elôtét” számomra nem elég világos. Feltételezem, hogy
a kompakt jelzô az elôtét az eszköz geometriájára vonatkozik, bár ez a 96x46 mm
nem újdonság. A felsorolt teljesítmények -20, 22, 35 W- nem rendelhetô sem, kom-
pakt sem egyenes (T5) fénycsô szériához. A következô mondat végkép növelte
zavaromat, mert a fénycsövek nem kifejezetten a spot (irányított fényû) fényforrás
illetve lámpatest funkciójára készülnek. (A kompakt fénycsöveket mélysugárzókban
alkalmazzák, a szakma ezt nem tekinti spot lámpának.)

Elnézést kérek Sz S-tól, nem ismerve az eredeti közlést, mivel nincs az eredeti
forrás megjelölve nem tudható, hogy mibôl ered a pontatlanság. Köszönettel véve
minden újdonságról szóló közlést kissé, szégyellve, hogy a világítástechnikai híreket
nem a világítástechnikusok közlik.

EEggyy  mmáássiikk  SSzz..  SS..  ((SSzzeekkeerreess  SSáánnddoorr))



Termékkód Megnevezés Akciós ár
509690 Reflektor R50 40W 112,- Ft
509691 Reflektor R63 40W 119,- Ft
509692 Reflektor R63 60W 119,- Ft
516969 Halogén GU10 FL 35W 230V 290,- Ft
516134 Halogén GU10 FL 50W 230V 290,- Ft
509453 Ceruza halogén 78,3 mm 100W 230V 455,- Ft
509455 Ceruza halogén 78,3 mm 150W 230V 455,- Ft
509459 Ceruza halogén 117,6 mm 150W 230V 310,- Ft
509467 Ceruza halogén 117,6 mm 300W 230V 310,- Ft
509470 Ceruza halogén 117,6 mm 500W 230V 310,- Ft
509473 Ceruza halogén 189,1 mm 1000W 230V 710,- Ft
177890 HgMI 250W/DH világos, E40/45 5 310,- Ft
178074 HgMIF 400W/DH világos, E40/45 6 260,- Ft
178380 HgMI 250W/DV világos E40/45 5 310,- Ft
178094 HgMIF 400W/DV világos, E40/45 6 490,- Ft
185276 T8 18W F29 fénycsô 112,- Ft
185332 T8 18W F33 fénycsô 112,- Ft
185550 T8 18W F74 fénycsô 112,- Ft
185916 T8 36W F29 fénycsô 117,- Ft
185973 T8 36W F33 fénycsô 117,- Ft
186152 T8 36W F74 fénycsô 117,- Ft
186650 T8 58W F29 fénycsô 179,- Ft
187712 T8 58W F33 fénycsô 179,- Ft
190050 T8 58W F74 fénycsô 179,- Ft

Termékkód Megnevezés Akciós ár
515047 15000 órás Extra Mini 9W E14 F82 1 250,- Ft
515049 15000 órás Extra Mini 11W E14 F82 1 250,- Ft
515048 15000 órás Extra Mini 9W E27 F82 1 250,- Ft
515050 15000 órás Extra Mini 11W E27 F82 1 250,- Ft
515051 15000 órás Extra Mini 15W E27 F82 1 360,- Ft
515054 15000 órás Extra Mini 15W E27 F86 1 360,- Ft
515055 15000 órás Extra Mini 20W E27 F82 1 360,- Ft
515058 15000 órás Extra Mini 20W E27 F86 1 360,- Ft
509878 15000 órás Extra Mini 23W E27 F82 1 360,- Ft
170263 FDD 18W F83 kompakt 475,- Ft
189873 FDD 18W F84 kompakt 475,- Ft
170272 FDD 26W F83 kompakt 475,- Ft
189883 FDD 26W F84 kompakt 475,- Ft
93315 F18W/827/XLR háromsávos fénycsô 225,- Ft
93319 F18W/830/XLR háromsávos fénycsô 225,- Ft
93311 F18W/835/XLR háromsávos fénycsô 225,- Ft
93317 F18W/840/XLR háromsávos fénycsô 225,- Ft
19977 F36W/827/XLR háromsávos fénycsô 260,- Ft
18192 F36W/830/XLR háromsávos fénycsô 260,- Ft
19991 F36W/835/XLR háromsávos fénycsô 260,- Ft
16856 F36W/840/XLR háromsávos fénycsô 260,- Ft
37557 F58W/827/XLR háromsávos fénycsô 315,- Ft
37558 F58W/830/XLR háromsávos fénycsô 315,- Ft
37615 F58W/835/XLR háromsávos fénycsô 315,- Ft
37559 F58W/840/XLR háromsávos fénycsô 315,- FtÁÁrraaiinnkk  aazz  ÁÁFFÁÁ--tt  ééss  aa  hhuullllaaddéékk  kkeezzeellééssii  ddííjjaatt  nneemm  ttaarrttaallmmaazzzzáákk!!

Az akció 2006.
március 6-tól
május 31-ig tart.






