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A  Pannon  Egyetem  Virtuális  Környezetek  és  Fénytani
Kutatólaboratóriumában  olyan  helyiségek  kerültek  kialakításra,  amelyek
hangolható világító  dióda fényforrásokkal  rendelkeznek,  lehetővé téve a
vizuális  pszichofizikai  kísérletek  valós,  hétköznapi  környezetben  történő
megvalósítását.  A  kutatások  célcsoportjai  pontosan  szabályozható,
megismételhető és ellenőrizhető körülmények között élhetik át a modern
fényforrások (LED) környezetre és egyénre gyakorolt hatásait. A kísérletek
lebonyolításához számos eszköz összehangolt működésére van szükség, a
kutató számára pedig az adott vizsgálatok lefolytatásához nélkülözhetetlen
egy, a vezérlést megvalósító sokoldalú, hatékony szoftver alkalmazása. 

Néhány eszközhöz a gyártó ugyan mellékelt programot is, azok sok
esetben  nem  biztosítanak  elegendő  funkcionalitást,  használatuk  a
kutatómunkában  körülményes,  mivel  nem  a  laboratóriumban  végzett
tesztek lebonyolítására tervezték azokat. A különböző gyártóktól származó
hardverelemek és azok szoftverei között pedig kompatibilitási problémák is
fellépnek.

A kísérletek és a mérések sikeres végrehajtásához elengedhetetlen
egy olyan szoftver megléte, amely képes hatékonyan kiszolgálni a speciális,
összetett kutatási igényeket is. Az előadásban bemutatásra kerülő program
egyik  fő  funkciója  a  kísérleti  helyiségek  világításának  automatizált,
egyszerűen kezelhető vezérlése,  így a szoftverrel  hatékonyan és gyorsan
paraméterezhető vizsgálat-sorozatok (stimulusok) készíthetők. Támogatja a
kísérleti  személyek  véleményeinek  elektronikus  összegyűjtését  mobil
eszközök  segítségével,  illetve  az  adatok  összesített  megjelenítését,
jelentősen  egyszerűsítve  az  eredmények  feldolgozását  a  korábbi,  papír
alapú kérdőívekkel szemben. Emellett a szoftver képes a fényforrás színképi
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teljesítmény-eloszlásának  és  színmetrikai  jellemzőinek  mérésére,
tárolására és összehasonlítására Konica Minolta CS-2000A típusú spektro-
radiométer segítségével.

19.1. ábra

A szoftver  fejlesztése  során  fontos  szempont  volt  a  felhasználói
felület  ergonomikus  megjelenése  a  kutatási  feladatok  támogatásához,
másrészt  a  szoftver  megfelelő  komponensekre  tagolása  programkód
szinten  is.  Ezen  szoftvertervezés  megkönnyíti  a  továbbfejlesztést,  az  új
funkciók rövid időn belüli megvalósítását, eredményesen támogatva ezzel
a kísérletek típusainak (céljainak) kiszélesítését. 
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