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A  LED  világítástechnikai  szerepe  a  jelzőfények  megjelenése  óta 
jelentősen  megváltozott  azzal  a  nem  titkolt  szándékkal,  hogy  általános 
világításként alkalmazva kiváltsa a kisebb energiahatékonyságú izzókat és 
luminescens  lámpákat.  Ennek  a  fejlődésnek  a  során  azonban  számos 
oldalági  fejlesztés  is  megjelent,  munkahelyi  világítások  egyedi  eszközei, 
speciális  célú  irányított  fények  és  egyedi  követelményű  munkahelyek 
világítására  alkalmas  lámpatestek  születtek.  Előadásom  ezeket  a 
speciálisnak mondható alkalmazásokat vizsgálja  a  vizuális  és  ergonómiai 
körülmények, követelmények fényében.

A  LED  és  a  vizuális  környezet  kölcsönhatásainak  korábbi 
vizsgálatai. Az  apró  kiterjedéshez  társuló  jelentős  fénysűrűségből 
következő eleve káprázó jelleg miatt a LED vizuális komfortra, illetőleg nagy 
figyelmet  igénylő  folyamatokra  gyakorolt  hatását  több,  jelenleg  is 
folyamatban lévő kutatás vizsgálja hazánk világítástechnikai intézeteiben, 
európai és amerikai kutatóegyetemeken. Ezek a vizsgálatok egyrészt a LED 
elrendezéssel  keltett  spektrumok  színérzékelését  szándékoznak  feltárni, 
másrészt a zavaró és rontó káprázás hatásait, illetőleg a LED káprázásának 
jellegét  kutatják.  Előadásom  első  részé  röviden  összefoglalja  a  főbb 
kutatási  területeket,  illetőleg  a  vizuális  követelmények  és  a  LED 
kölcsönhatásáról tett megállapításokat.

Egyedi,  munkahelyi,  kiegészítő,  figyelmeztető  világítások 
követelményei. A  LED,  működéséből,  irányított  jellegéből,  és 
energiahatékonyságának ily módon történő legelőnyösebb alkalmazásából 
következően a jelző, figyelemfelkeltő és konkrét munkahelyre, relatív kis 
kiterjedésű területre irányított világítás esetében ideálisan működtethető. 
A  működéséből  fakadóan  irányított  fényű  fényforrásnak  ez  a  fajta 
alkalmazás  hatékony  fejlődési  irány.  Ennek  fényében  érthető,  hogy 
kiállítások, reklámok, díszítések elemeként már elterjedten alkalmazzák, az 
irányított speciális fényeknek azonban az élet számos területén van pozitív 
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alkalmazásra  létjogosultsága.  Az  ilyen  irányított  fényt  igénylő 
munkahelyeknek  általában  más  értelemben  is  speciális  követelményei 
vannak. Előadásomban ismertetni, rendszerezni és összefoglalni kívánom 
ezeket  a  követelményeket  építőipari  alkalmazások,  tárlatvilágítások, 
reklámvilágítások és bizonyos szórakoztatóipari alkalmazások esetében. A 
szempontok ismertetése során az átfogó technikai alkalmazás bemutatása 
a  célom,  ezért  a  teljesség  igénye  nélkül  tekintem  át  a  speciális 
alkalmazások lehetőségeit.

Ergonómiai  és  munkabiztonsági  szempontok  összevetése. Az 
egyedi  alkalmazások  egyedi  munkahelyekhez  és  egyedi 
munkafolyamatokhoz  köthetők.  A  szabványosításhoz  szükséges 
általánosítás  során  nem  vehető  figyelembe  minden  munkahely  egyedi 
környezete,  azonban feltárhatók  a  konkrétan  vizsgált  területekből  olyan 
ergonómiai  és  munkabiztonságot  teremtő  szempontok, 
szempontrendszerek,  melyek  mentén  mind  a  fényforrások  fejlesztési 
iránya, a fejlesztés során a kritikus konstruktőri szempontok, mind a helyes 
alkalmazás  módszertani  közelítései  megfogalmazhatók.  Előadásom  célja 
rámutatni,  hogy  a  világítási  rendszerek  komplexitása  akkor  válhat 
erőséggé,  ha  az  egyes  komponensek maximális  használhatósága mellett 
megvalósul  a  vizuális  komfort,  illetőleg  egy  összetettebb,  munkavégzői 
komfort,  mely  a  környezet  és  energiatudatos  szemléletet  valló  műszaki 
hozzáállás fényében is jól működő rendszer az üzemeltető és a használó 
alany közös elégedettsége mellett működik.

Összefoglalás. Nem  elhanyagolható,  és  nagyobb  hangsúlyt 
érdemel  szakmai  szinten  belül  a  nem  általános  célú  LED  lámpatestek 
fejlesztése és alkalmazása. Ezekben az alkalmazásokban a fényforrás több 
előnyös tulajdonságát  juttathatja  érvényre,  hiszen nem kell  az  általános 
világítás  izzó  formálta  követelményrendszerét  ráerőltetnünk  a  merőben 
eltérő LED működésre.  Speciális  lámpatesteknél  is  tapasztalunk azonban 
pozitív  és  negatív  példákat,  így  az  alkalmazhatóság  és  az  alkalmazás 
környezettel  történő  kölcsönhatására  ugyanolyan  nagy  hangsúlyt  kell 
fektetni, mint más LED kialakítások esetében.
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