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A jó  belsőtéri  vizuális  környezet  alapja  a  megfelelően kialakított 
belsőtér  és  a  világítás.  E  két  komponens  együttesen  határozza  meg 
mindazt,  amit  végeredményben  érzékelünk.  A  belsőtér  kialakítása 
építészeti  (belsőépítészeti)  feladat,  a  világítás  biztosítása  viszont  kettős: 
természetes világítás esetén ugyancsak építészeti, a mesterséges világítás 
viszont  villamosmérnöki  feladat.  A  megfelelő  vizuális  komfortérzet 
biztosításához az építésznek és a villamosmérnöknek együtt kell dolgoznia, 
összehangolva a különböző szakterületeket.

A  megfelelő  vizuális  komfort  a  helyiségek  funkcióinak 
különbözősége miatt eltérő módon biztosítható. Más igények merülnek fel 
például  egy folyosó, és megint más egy konferencia terem világítása és 
vizuális  komfortja  kapcsán.  Ebből  következően  a  tervezési  feladatnak 
minden esetben tisztáznia kell az adott helyiség rendeltetését, mert csak 
ezt követően lehet egyértelműen megfogalmazni az ún. látási feladatokat. 
A  rosszul  deklarált  látási  feladat  végeredményben jó  világítási  rendszert 
nem  eredményezhet  sem  vizuális  komfort,  sem  pedig  villamos  energia 
fogyasztás tekintetében.

A látási feladatok tisztázása után nyílik lehetőség mind a belsőtér 
kialakítására  vonatkozó,  mind  pedig  a  világítással  szemben  támasztott 
igények, elvárások megfogalmazására.

A belsőtéri  kialakításra  vonatkozó  elvárások  során  kell  definiálni 
például  a  falak,  berendezési  tárgyak  spektrál  reflexiós  és  transzmissziós 
tényezőit,  a passzív  felületek kiképzését,  a helyiség geometriai  méreteit, 
stb.

A világítással szemben támasztott igényeknél meg kell határozni az 
átlagos  megvilágítás  és  egyenletesség,  színvisszaadás,  árnyékhatás,  stb., 
vagyis a világítás mennyiségi és minőségi paramétereit.
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Azoknál a helyiségeknél, vagy tágabb értelemben épületeknél, ahol 
az  átlagostól  eltérő  értékek a  meghatározóak,  a  világítás  mennyiségi  és 
minőségi  paraméterei  is  változni  fognak  – a  tapasztalat  szerint  sokszor 
kedvezőtlen irányba.

Egy  üveg  homlokzatú  (függönyfalas)  épület  esetén  a  falazat 
jelentős részét nem a hagyományos, nem transzparens anyagok alkotják, 
hanem az üveg. Ez utóbbi alapvető tulajdonsága, hogy a fényt átengedi: 
nappal az épület belsejébe, este viszont az épületből kifele – hozzájárulva a 
felesleges energia pazarláshoz és a környezeti fényterheléshez.

Miközben a mindennapi  életben az energiahatékonyságról  egyre 
több  és  több  szó  esik,  a  nem  megfelelően  kialakított  (belső)terek 
következtében  az  épület  világításra  fordított  üzemeltetési  költségei 
indokolatlanul magasak lehetnek. 
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