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Az  Elektrotechnika  2012/7-8.  számában  ismertettem  egy 
csillagászati megfigyelést és az ennek alapján levonható következtetéseket. 
Többek között  a  szem periférikus  észlelésének kiterjedt  vizsgálatát  aktív 
periméterrel,  amelynek  kivitelezésénél  a  jelenleg  már  adott,  legújabb 
technikai lehetőségeket is alkalmazni kellene.

LED-ek adta lehetőségek. Egy  csillag  fénye – figyelembe véve a 
légkör  zavaró,  szóró  hatását  –  rendkívül  kis  térszögben  éri  el  a  földi 
megfigyelő  szemét.  A  LED-ek  kis  méretük  és  nagy  fénysűrűségük  miatt 
alkalmasnak  látszanak  a  jelenség  szimulálására.  A teljesítmény-LED-ek 
méretük miatt nem jöhetnek szóba, viszont a kisteljesítményű LED-ekből 
kialakítható megfelelő fényforrás. A következő képek ezt szemléltetik.

A műanyag  tok  elülső,  optikai  leképezést  jelentő  részét  el  kell 
távolítani ügyelve az elektromos hozzávezetések sértetlenségére és máris 
egy elfogadható fényforráshoz jutunk, amelynek fénysűrűsége az áramával, 
észlelési térszöge a távolsággal vagy blendézéssel változtatható.
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A vizsgálat  célja. A két  adott  fénykontrasztú  fényforrás  közül  a 
kisebb fénysűrűségűnek időben szaggatott észlelése létre jön-e a szokásos 
közúti  közlekedésben  és  az  milyen  paraméterektől  függ?  Egy  átlagos 
éjszakai, eső utáni utcaképet alapul véve – a szem alapvető paramétereit 
erre rávetítve – egyrészt rögtön nagyon érdekes megfigyeléseket tehetünk, 
másrészt adódik, hogy a LED-es vizsgálatokat milyen térszög-tartományban 
célszerű elkezdeni.

A vizsgálat módja. A LED-ek gyártástechnológiája az évtizedek alatt 
hatalmasat  fejlődött.  A  vizsgálatra  alkalmas  LED kiválasztása  alapvetően 
csak  azután  történhet  meg,  miután  a  tok  elülső  részét  eltávolítottuk. 
Végezetül,  indulásként  a  nézési  irányba  eső,  központi  LED  egy 
szuperfényesnek  nevezett,  fehérfényű,  20 mA-es  példány,  míg  a  szem 
perifériáját  tesztelő  LED  egy  régebbi  gyártású,  szintén  fehér  és  ezért 
jelentősen kisebb fénysűrűségű LED. A periférikus LED mozgatása kézzel, 
nagyobb  távolságon  motorral  történik.  Azon  célból,  hogy  a  vizsgálat 
eredményei, adatai összefüggésbe hozhatóak legyenek a közúti világítással, 
digitális  fényképezőgéppel  felvételt  készítettem  az  úttestet  megvilágító 
nátriumlámpáról és az adott áramú központi LED-ről (50 cm-es távolság).
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A  felvétel  rámutat  ezen  egyszerű  vizsgálat  korlátaira.  A 
színhőmérsékletek  különbözőek,  bár  az  átlagos  fénysűrűség  a  LED 
áramával jól beszabályozható.

Ki  kell  emelnem – gyakorlati  szempontból  –  a  sok tényező által 
befolyásolt fékút szerepét az észlelésnél a perifériális látás szögeltérésének 
a sárga folt által meghatározott irányától. Hosszú fékútnál messzebb lévő, 
azaz  kisebb  térszögben  észlelhető  változásokat  kell  megkülönböztetni, 
amelyek így közelednek a csillagászati megfigyelések körülményei felé.

Végezetül: A  vizsgálat  adatait  az  előadás  részletezi  és  az  abból 
levonható, a közúti világításra vonatkozó tanulságokat.
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