
A mesterséges világítás tervezésekor a
megvilágítási szintet és annak egyéb jellem-
zõ paramétereit a hatályos világítástechni-
kai szabvány ajánlásának megfelelõen,
egyes esetekben pedig a CIE (Commission
Internationale de l’Eclairage) ajánlása sze-
rint alakítjuk ki. Ezen kiadványok próbál-
ják mind tökéletesebbé tenni a mestersé-
ges világítás nyújtotta környezetet, egyes
esetekben azonban elõvigyázatosabbnak
kell lenni, pl. huzamosabb idejû mestersé-
ges világításban eltöltött, természetes vilá-
gításban és ingerekben szegény környezet
világításának kialakításakor.

Az állandó világítástechnikai paraméte-
reket produkáló, idõben statikus világítási
rendszerek pusztán a látási mechanizmust
támogatják. Ugyanakkor a természetes vi-
lágításban szegény, vagy attól teljesen el-
zárt belsõterekben a statikus világítás élet-
tani szempontból nem teljesen megfelelõ.
A környezet teljesen ingerszegénnyé vál-
hat, és ez idõ elõtti fáradékonyságot, kime-
rültséget idézhet elõ.

Mint ismert, a szem az egyedüli szervünk,
amely a 380-780 nm-es hullámhosszúságú
elektromágneses sugárzást - az ún. látható-
sági függvény értékeinek megfelelõen -
képes felfogni és látási ingerületté alakíta-
ni. Ezt a sugárzást nevezzük fénynek. A lá-
tás nélkülözhetetlen feltétele tehát a fény, a
világosság. Fontos azonban tudni, hogy a
látási folyamat során nem pusztán a látott
tárgy képe jön létre, hanem a látási benyo-
más magasabb szintû értelmi, érzelmi fel-
dolgozása is megtörténik. A színek is hat-
nak az ember pszichikai és fizikai állapotá-
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ra. Az így létrejött érzelmi folyamatok le-
hetnek pozitívak, ill. negatívak. A kellemes
és kellemetlen érzelmek a szervezetre ser-
kentõ, vagy gátló hatással vannak. [1],[2]

A retinára vetülõ fény hatására a látóideg
nem csak a látásért felelõs agyi kéregállo-
mányba küld jelet, hanem az agy más terü-
leteire is, amelyek befolyással vannak tes-
tünk folyamataira. A látás folyamata így
pszichológiai és fiziológiai hatásokkal is jár.
Ezen hatások intenzitása a világítás
mennyiségi és minõségi jellemzõivel
együtt változtatható. [3]

A hormontermelés, az éhség, a testhõmér-
séklet, az energiaszint, a hangulat belsõ rit-
musok által ellenõrzött és szabályozott.
Ezekre a ritmusokra hatással vannak a vi-
lágítás jellemzõi is.

Az alábbiakban az emberi látással szoros
összefüggésben mûködõ két hormon mû-
ködését taglalom (1. ábra):
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1.) A melatonin, a cirkadián ritmus fenn-
tartásáért, tehát a szervezetnek a napszak-
ok váltakozásához, az éjjeli alváshoz és a
nappali ébrenléthez való alkalmazkodásá-
ért felel, termelõdése napszaki ingadozást
mutat. A tobozmirigy a melatonint nagy-
részt éjszaka állítja elõ szerotoninból, ami-
kor a retinát nem éri a külvilágból érkezõ
fényinger. Sötétben a hormon termelõdése
egy-két perc alatt felgyorsul, fény hatására
rövid idõn belül jelentõsen csökken. Sza-
bályozza az élettani alvásfolyamatokat, ha-
tározottan álmosít, elõsegíti a REM-fázisok
(Reflected Eye Movement) keletkezését, hat
a vér koleszterinszintjére, csökkenti a vér-
nyomást, stresszoldó hatású, fokozza az
immunrendszer hatékonyságát stb. A
melatonin kiválasztódása meggátolható
vagy csökkenthetõ elegendõen nagy inten-
zitású megvilágítással (1000-2500 lx) a test-
hõmérséklet emelkedése mellett. Kísérleti
úton bizonyítást nyert, hogy a melatonin
termelõdését a legnagyobb mértékben az
500 nm körüli zöld fény, míg legkevésbé a
színkép vörös tartománya gátolja, noha a
világosra adptált szem spektrális érzékeny-
ségének maximuma 555 nm-nél van. [4],[5]

2.) A mellékvesében képzõdik a kortizol,
mely a szervezetben sokoldalú hatással bír.
Ismeretes például gyulladáscsökkentõ hatá-
sa, szerepe van az éhezéshez való adaptáció-
ban, fokozza a stressztûrõ képességet. Az agy
kortizol szintje fény hatására növekszik. [6]

A nagy megvilágítási szint tehát képes
megnövelni az éberséget irányító bizonyos
hormonok (pl. kortizol) termelõdését,
ugyanakkor gátolja a melatonin termelõdé-
sét. Következésképpen elfojtja az álmosság
érzetet. A nagy megvilágítási szint növeli a
testhõmérsékletet, a vérnyomást és a szív-
frekvenciát. A külsõ stimulációra még fogé-
konyabbá teszi az emberi szervezetet, pozi-
tív hatással van a mentális fogékonyságra,
továbbá javítja a lelki- és kedélyállapotot is.

A lámpatestgyártók nemzetközi kutató-
intézetekkel együttmûködve a mesterséges

világítás új koncepcióját teremtették meg,
amely a fénynek nem pusztán a vizuális
funkcióját veszi figyelembe, de számol an-
nak pszicho-fiziológiai hatásával is. Ezek
az úgynevezett dinamikus világítási rend-
szerek, alapjuk pedig a természetes világí-
tás modellezése (2. ábra).

A dinamikus világítási rendszerek idõben
változó világítást szolgáltatnak, képesek rep-
rodukálni a természetes világítás változó
intenzitását, annak minden jellemzõ voná-
sával, a megvilágítási szint és a színhõmér-
séklet autómatikus változtatásával (3. ábra).

A hagyományos világítástechnikai szem-
lélettel szöges ellentétben a dinamikus vi-
lágítástechnikai rendszer lámpatestjei kü-
lönbözõ színhõmérsékletû fényforrásokat
tartalmaznak. Hideg és meleg kisnyomású
kisülõcsöveket, rendszerint fénycsöveket,
esetenként kompakt fénycsöveket. Az álta-
luk összességében átfogott spektrum vi-
szont szélesebb lesz, közelítve a természe-
tes fényforrás spektrális határaihoz. A lám-
patestek optikai rendszere speciális kidol-
gozású, a kilépõ fényt tökéletesen homo-
genizálja, és egyenlõ mértékben szórja,
ennek köszönhetõen nem tapasztalható
külsõ szemléléskor színhõmérséklet kü-
lönbség.
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Jellemzõje a dinamikus világítási rend-
szernek, hogy az aktuálisan futó és elõre
tárolt programnak megfelelõen, szabályoz-
ható elektronikus elõtétek segítségével ké-
pes a lámpatestben található összes fény-
forrás egyidejû szabályozására, így a meg-
világítási szint változtatására, valamint azok
elõre kidolgozott algoritmus szerinti, kü-
lönbözõ mértékben történõ szabályozásá-
val a színhõmérséklet változtatására. A vi-
lágítás értékei, a sugárzott fényáram és an-
nak színhõmérséklete is a felhasználó által
felülbírálhatóak, szabályozhatóak külsõ
perifériák segítségével (4. ábra).

Laboratóriumi vizsgálatok során bebizo-
nyosodott, hogy az állandó kis vagy nagy
megvilágítási szint kedvezõtlen hatásokat
válthat ki. Az állandó mesterséges fénnyel
megvilágított tereknek nincs idõbeni dimen-
ziójuk. A kis megvilágítási szint 250 lx, a nagy
megvilágítási szint 2800 lx volt a vizsgálatok
során. A folyamatosan magas/alacsony
kortizol/melatonin szint feedback mechaniz-
musok útján hosszútávon inverz hatásokat
eredményezhet. A mentális teljesítõképesség,
a kedélyállapot romlik, a szervezet fáradé-
konnyá válik, az idõérzékünk megváltozik.

A dinamikus világítási rendszerek vizs-
gálatakor a megvilágítás intenzitását 250 lx
és 2800 lx között változtatták. Ez elegendõ a
megfelelõ látási körülmények biztosításá-
hoz és még nem okoz káprázást, mértékte-
len fénysûrûség különbségeket. A vizsgá-
lat során a rendszer egyik legfõbb elõnye-
ként azt tapasztalták, hogy segítségével a
természetes fénytõl elzárt helységekben is
lehetõség nyílik a természetes fiziológiai
egyensúly és közérzet visszanyerésére. A
változó megvilágítási szint és színhõmér-

séklet stimulálja a szervezetet. Képes a mo-
notonitás kivédésére, a figyelem koncent-
ráltabbá válik, hatására javulnak a munka-
végzés feltételei, az emberek mentális telje-
sítõképessége, frissebben tartja a szerveze-
tet, valamint kedvezõ hatással van a kedély-
állapotra. Az elvégzett vizsgálatok igazol-
ták, hogy a dinamikus világítás képes javí-
tani az észlelõképességet, továbbá képes
befolyásolni több fiziológiai tényezõt (pl. a
testhõmérsékletet). A megfelelõ világítás
tehát valóban képes stimulálni, segítve az
állandó koncentrációt, éberséget, reakció-
képességet (5. ábra). [7]

A tervezõknek, az építészeknek és a mér-
nököknek tudatában kell lenniük annak,
hogy a fény ily módon hat lelki és szellemi
állapotunkra. A fentieknek a világítás gya-
korlati elõkészületeiben a jövõben kihang-
súlyozott szerepet kell játszaniuk.
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