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Napjainkban a mesterséges fényforrások kulcsfontosságúak épüle-
teink belső tereinek világításában. Általuk lehetőségünk van olyan helye-
ken és időpontokban dolgozni, tanulni, illetve egyéb tevékenységet folytat-
ni, ahol a természetes fény hiánya ezt nem teszi lehetővé.

Kutatási eredmények már több mint egy évtizede igazolják olyan
fényérzékeny ganglionsejtek  (ipRGC – intrinsically  photosensitive  Retinal
Ganglion Cells) létezését, melyek szerepe a napi életritmusunk napszakok-
kal való szinkronizálása. Ezek az érzékelősejtek a csapoktól és pálcikáktól
eltérően a 446-488 nm közötti hullámhossztartományban a legérzékenyeb-
bek. Ingerületeik a tobozmirigybe jutva a melatonin hormon termelését
szabályozzák, így közvetve hatással vannak éberségünkre is, azonban képi
információ gyűjtésében jelenlegi ismereteink szerint nincs szerepük.

A kutatás célja, hogy megállapítsa milyen hatást gyakorolnak a ma
használatos fényforrások (pl. izzólámpa, fénycső, LED-es világítóeszközök)
az ember éberségére, illetve hogy a fényforrás színképi teljesítményelosz-
lása és az éberség között milyen kapcsolat áll fenn. Az eredmények alapján
olyan fényforrásokat tervezhetünk, melyek képesek alkalmazkodni életrit-
musunkhoz, vagy szükség esetén kis mértékben akár be is avatkozhatnak
abba.

A spektrum és az éberség kapcsolatának vizsgálatához szükség volt
egy olyan fényforrás megalkotására, melynek színképi teljesítmény-eloszlá-
sa legalább a szükséges mértékben hangolható (ipRGC sejtek szelektív ger-
jesztése). Ez egy többcsatornás LED-panellel valósult meg melynek minden
csatornája különböző csúcshullámhosszú LED-eket tartalmaz. Segítségükkel
olyan spektrumú fényforrásokat állíthattunk elő, melyek az említett gangli-
onsejtek gerjesztettségi szintjét képesek befolyásolni oly módon, hogy a kí-
sérletben résztvevő személy nem érzékel különbséget a felület színességé-
ben (azaz végig ugyanazt a fehér színt látja), és a fénysűrűség is azonos ma-
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rad minden esetben. A világító felület fénysűrűségének és színességének
homogenitását diffúzor lemezek biztosították.

7.1. ábra. A kísérleti összeállítás (balról jobbra haladva):
billentyűzet, szemkövető, spektrálisan hangolható háttérvilágítású panel

A vizsgálatok során egy szemkövető készülék szolgáltatta az éber-
ség vizsgálatához szükséges adatokat. Ez képes többek között a pupillaát-
mérő mérésére, ami fontos mutatója az alany éberségének. Azonban a pu-
pilla feladata elsősorban a szembe jutó fény szabályozása, így méretét a
bejutó fény mennyisége nagyban befolyásolja.  Emellett más szervezeten
belüli folyamatok (érzelmi hatások, mentális terhelés változása), és külső
események is befolyásolhatják (váratlan hatás az érzékszervekre), melyek
kiszűrése, de legalább a minimálisra csökkentése fontos a használható ada-
tok kinyerése érdekében.
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Egy kísérlet alkalmával a résztvevő személynek egy betűket tartal-
mazó táblázatban kellett kikeresnie a kísérletvezető által véletlenszerűen
választott  betűket.  A  cél  ezzel  a  feladattal  az  volt,  hogy a  monotonitás
hatását csökkentsük (ne folyamatosan egy pontra figyeljen az alany). A táb-
lázat a diffúzor lemezre rögzített átlátszó fóliára került, így az alkalmazott
fényforrás az olvasás alatt is folyamatosan kifejtette hatását.

7.2. ábra. A mért átlagos pupillaátmérő értékek különböző stimulus alkalmazása esetén

A mért adatok alapján (2. ábra) kijelenthetjük, hogy a fényforrás
spektrumának hatása van a pupilla méretére. Az ipRGC sejteket gerjesztő
spektrum alkalmazása során rendre szignifikánsan kisebb volt az átmérő,
mint a nem gerjesztő spektrum használatánál. Azonban e hatást okozhatja
a retinán kialakult idegi kapcsolat az ipRGC sejtek és a többi fényérzékeny
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sejt között (világosabbnak észleljük a fényforrást), illetve az eredeti feltevé-
sünk szerinti éberség változása, esetleg a két hatás együttese. További vizs-
gálatokra van tehát szükség a folyamat részletesebb megismeréséhez.

A fényforrás színképi teljesítmény-eloszlásán kívül a mentális ter-
helés hatása is vizsgálatra került. Az 2. ábrán látható a betűk keresésének
hatására (”keres”) bekövetkezett szignifikáns növekedés a pupillaátmérő-
ben a tétlen (”nem keres”) állapothoz képest.

Az előadáson ismertetésre kerülnek az eddigi eredmények és az al-
kalmazott módszerek, továbbá, hogy milyen fejlesztéseket tervezünk a na-
gyobb megbízhatóság és pontosság elérése érdekében.
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