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A  szilárdtest  fényforrások  a  beltéri  és  közvilágítási  alkalmazásokon  túl 
napjainkban  lehetséges  alternatívaként  jelentkeznek  a  műemlékek, 
múzeumok világítása esetén is. Az elmúlt évi LED konferencia előadásom 
során a szakirodalmi áttekintésen túl bemutattam egy olyan Európai Unió 
által támogatott projektet, amely keretében egy nagy jelentőségű múzeum 
világítási rendszerének rekonstrukciója indult el. Jelen írásban az elméleti  
tényeken kívül a gyakorlati  alkalmazás tényezői kerülnek áttekintésre: az 
esztergomi  vár  területén  található  Botticellinek  tulajdonított  freskók 
reflexiós  színképi  eloszlásának  felhasználásával  a  középkori  freskókat 
színhűen  megjelenítő  világító  dióda  alapú  színképi  teljesítményeloszlást 
mutatok be.

LED fényforrások alkalmazása reneszánsz freskók esetén

A  világítástechnikusnak  múzeumvilágítás  esetén  kompromisszumot  kell 
találnia a műalkotások visszafordíthatatlan károsodásának megelőzése és a 
technikai  jellemzők  –  mint  a  látogató  számára  kedvező  megjelenítés  és 
energiahatékonyság  között. A  reneszánsz  freskók  alkotói  a  mai 
festékpigmentektől  lényegesen  eltérő  tulajdonságú  pigmenteket 
használtak, így a mai színmintákon alapuló színminőségi metrika nem lehet 
alkalmas  az  új  fényforrás  színképi  teljesítményeloszlásának 
meghatározására. Korábbi vizsgálataink eredményei azt mutatták, hogy a 
CIE jelenlegi  ajánlása szerinti  színvisszaadási  index értéke erősen függ a 
számításhoz  használt  színmintáktól.  Két  azonos  színű  világító  dióda 
speciális színvisszaadási indexe két metamer színminta választása esetén 
akár  15-20  egységgel  is  eltérhet.  Emiatt  a  reneszánsz  freskók 
megvilágítására  tervezett  fényforrás  színképét  feltétlenül  szükséges  a 
reneszánsz korban használt festékpigmentek reflexiójával meghatározni.
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1. ábra: Reneszánsz freskók jellemző reflexiós színképének összehasonlítása  
a CIE 13.3 módszerben használt színképi reflexiókkal.
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Ennek érdekében az esztergomi vár területén, az egykori királyi palotában 
található, jelenleg restaurálás alatt álló Botticelli freskók jellemző színeiről 
készítettünk reflexiós méréseket. Ahogy az 1. ábrán látható, a reneszánsz 
freskókon látható színes felületek a tipikus színek esetén különböznek a CIE 
13.3 módszerben használt színminták reflexióitól, ezért a jelenleg érvényes 
színvisszaadási indexre optimalizált fényforrás színképi teljesítményeloszlás 
nem  ad  megfelelő  vizuális  eredményt  reneszánsz  freskók  esetén.  A 
reflexiós színképek ismeretében viszont előállítható reneszánsz freskókat 
színhűen megjelenítő színképi teljesítményeloszlású fényforrás.

Összefoglalás

A tanulmányban a múzeumvilágításra  vonatkozó szabványok és irodalmi 
adatok  alapján  megvizsgáltam  a  jelenleg  használatos  fényforrások 
tulajdonságait,  valamint  a  világító  dióda  alapú  fényforrások 
alkalmazhatóságának lehetőségét. Az eredmények alapján látható, hogy a 
világító  dióda  alapú  fényforrások  a  színképi  teljesítményeloszlás, 
fényhasznosítás  és  várható  élettartam  tekintetében  a  jelenleg 
múzeumvilágításra  alkalmazott  fényforrásoknál  jobb  tulajdonságokat 
mutatnak.  A  gyakorlati  felhasználás  során  nagyon  fontos  tényező  a 
színhűség  kérdése.  A  bemutatott  példák  rámutatnak,  hogy  reneszánsz 
freskók esetén ezt a tényezőt a múzeumvilágítás tervezőjének különösen 
gondosan kell kezelnie.
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