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A LED technológia felhasználási lehetőségeiről, használhatóságáról 
a  világítástechnikában sok tanulmány született.  Ezekhez kapcsolódik egy 
közelmúltban  lezajlott  kutatás,  amely  a  LED  fényforrások  károkozási 
potenciálját  vizsgálta  meg  a  hagyományos  fényforrást  használó 
megoldásokkal  összehasonlítva  a  múzeumi  műtárgyak,  konkrétan 
festmények megvilágításánál.  A kutatást  a  Lindau Városi  Galéria  Picasso 
kiállításán végezte a Zumtobel a Darmstadti Műszaki Egyetem és a Berlini  
Műszaki Egyetem közreműködésével 2011. április és augusztus között.
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1. ábra: a kutatásban használt Picasso 
festmény



A kutatás tárgya. A vizsgálat célja az volt, hogy mérhetővé tegye a 
különböző  világítási  megoldások  által  a  festményekre  gyakorolt  káros 
hatásokat és a károkozási  potenciál (Pdm),  a megvilágítás és a különböző 
anyagok sugárzásnak kitett határértékének (CIE 154:2004) felhasználásával 
kiszámítsa a bemutathatóságnak azt az időtartamát, mely során az adott 
festmény még nem károsodik.

A kutatásban  felhasznált  technológia. A kutatásban egy Picasso 
festményt világítottunk meg egy 100 W teljesítményű halogén fényvetővel, 
levett  teljesítmény mellett,  illetve egy 25 W teljesítményű, változtatható 
színhőmérsékletű  LED  fényvetőt  használtunk  összehasonlítás  végett.  A 
változtatható  színhőmérsékletű  LED  fényvető  alapvető  tulajdonságai  a 
következők: 

• a színkeverés a fénykamrában történik, fehér, kék és vörös LED-ek 
segítségével

• a színhőmérséklet állítás 2700 K és 6500 K között lehetséges
• a kikevert színhőmérsékletek a Planck-görbén helyezkednek el
• a  fényintenzitás  változtatása  ugyanolyan  színhőmérsékleten 

történik
• a színhőmérsékletet ugyanolyan intenzitás mellett lehet változtatni
• színvisszaadás: Ra 91 
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2. ábra: Arcos Tunable White



3. ábra: a fény által okozott kár kiszámítása adott anyagra (papír, vászon, 
stb.) vonatkozóan

Összefoglalás. A kutatás végeredménye az megvilágított festmény 
esetében  azt  az  előzetes  várakozást  erősítette  meg,  hogy  a  LED 
megvilágításnak  köszönhetően a  műtárgyakat  hosszabb  ideig  lehet 
bemutatni. A szóban forgó festményt több mint 27.000 órával tovább lehet 
megvilágítani,  vagyis  körülbelül  11  évvel  tovább  lehet  bemutatni  a 
közönségnek.  Konklúzióként elmondható, hogy a LED világítás minősége 
művészeti célra nagyon jó. A mérhetőség érdekében, hogy a múzeumok 
fenntartói, a kurátorok konkrét adatok alapján hozhassák meg a világítással 
kapcsolatos döntéseiket, kifejlesztésre került egy fénymérő eszköz. Ennek 
segítségével megadható a károkozási potenciál és kiszámítható az érzékeny 
műtárgyak bemutathatósági ideje, adott fényforrás használata mellett.
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