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A LED a jövő fényforrása. E kijelentéshez úgy véljük, kétség nem 
férhet. A nemzetközi szakirodalom az internet általános – gyakran PR ízű – 
bejegyzéseivel  szemben  még  mindig  sok  problémát  lát  a  LED-ek 
alkalmazásával kapcsolatban.

Az  egyik  a  hűtés  kérdése,  bár  dicséretes  módon  készülnek  új, 
kifejezetten a LED-hez való lámpatestek, ezeknél pedig kérdésként merül 
fel a chipek elhelyezésének módja.

A másik az előbbivel összefüggő probléma a káprázás. Nagy kérdés 
ugyanis  a  háttér  értelmezése,  továbbá  LED-k  esetén  a  lámpatest 
kialakítása. Milyen rendszerben és milyen méretű LED chipeket helyezzünk 
el. (Az elhelyezés lehet mátrix alakú, sávos vagy más, pl. sakktábla szerű.)

Előadásunkban  elsősorban  a  felmerülő  problémák  közül  a 
kápráztatás  kérdését  vizsgáljuk.  Ehhez  meg  kell  vizsgálni  a  jelenlegi 
káprázáskorlátozással  kapcsolatos  számításokat,  ellenőrzéseket  és  ezek 
problémáit.  Minden előírás annyit  ér  ugyanis,  amennyit  be lehet belőle 
tartani.  A  világítási  berendezéseknél  a  megvalósult  berendezés 
ellenőrzésének  nagy  szerepe  kellene,  hogy  legyen.  A  jelenlegi  UGR 
rendszer, amit belsőterekben alkalmazunk, a káprázás elkerülésére lehet, 
hogy  korrekt,  lehet,  hogy  a  mai  számítástechnikai  háttér  6  tizedes 
pontossággal kiszámítja, de ellenőrzése rendkívül nehézkes és bonyolult. 
Ezt  felismerve  a  vonatkozó  szabvány  (MSZ EN 12464-1:2011)  a  káprázás 
ellenőrzésében  meglehetősen  semmit  mondó,  azaz  nem  követel 
ellenőrzést.

Mi  okozza  a  problémát  az  UGR index számításakor?  Például  az, 
hogy  a  képlet  (1)  keletkezése  idején  zömmel  opálburás  lámpatestekkel 
számoltak. Megvizsgáltuk az UGR egyenletet abból a szempontból, hogy az 
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ott szereplő egyes mennyiségek értékét kísérletileg (az utólagos ellenőrzés 
során) milyen pontossággal lehet meghatározni. AZ UGR egyenletben:

 UGR=8 log(0,25Lb ∑
L2

p2
ω) (1)

homogénnek tekinthető felület esetén a lámpatest fénysűrűsége mérhető. 
Opálburás  lámpatest  esetén  ez többé-kevésbé  teljesül  is,  miként  azt  az 
1. ábra fénysűrűség képe mutatja.

A  képlet  értelmezésében már a  „modern” tükrös-rácsos  lámpatesteknél 
voltak problémák, de ott  ez még áthidalható volt.  Lav még nem okozott 
túlzottan nagy hibát. A LED-s lámpatestek fénysűrűsége azonban nehezen 
értelmezhető, ha azok olyan távolságban vannak, ahonnan az egyes LED-ek 
jól látszanak. A 2. ábrán LED-es lámpatest fénysűrűség képét látjuk. 
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1. ábra: Opál burás lámpatest fénysűrűség képe.



A  hamis  színezés  is  mutatja,  hogy  a  LED-ek  fénysűrűsége  több,  mint 
30 000 cd/m2,  míg  a  LED-ek  közötti  területek  fénysűrűsége  kisebb  mint 
500 cd/m2. Ha a távolság kellően nagy, akkor ezek a lámpatestek is kvázi 
homogénnek  tekinthetők,  azonban,  akkor  már  a  kápráztató  hatás  is  a 
megengedhető  határon  belül  van.  Egy  lámpatesten  belül  tehát  több 
nagyságrend eltérés is  lehet a LED és a LED-ek közötti  tér fénysűrűsége 
között.  Mit  vegyünk  számításba?  Előadásunkban  bemutatjuk  az  eddigi 
javaslatokat, eredményeket (CIE TC-k működése kapcsán). 

Problémát jelent (1)-ben Lb és p értelmezése is. Az UGR számítása kapcsán 
a háttér fénysűrűség helyett a vertikális megvilágításból is számíthatunk. 
Ennek  során  közvetlenül  a  lámpatestből  érkező  sugárzás  hatását  ki  kell 
hagyni, s ez méréstechnikailag nem könnyű feladat. 

A  pozíció  index  és  a  nézési  irány  meghatározása  különösen  nagyteres 
irodák  esetén  jelent  problémát,  ahol  minden  dolgozó  helyét  egyedileg 
kellene kezelni.
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2.ábra: LED-es tükrös-rácsos lámpatest fénysűrűség képe.


