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A világítástechnikának az emberi szemhez (az interfészhez) kellene igazodnia.



Szemléltetés a 2014-2015 évkönyv cikkhez

Kisenergiájú fotonok

Nagyenergiájú  fotonok

A fotó az internetről származik.



Fő témakörök:

►Fényvetők alkalmazásakor: tükrözésmentes fényhatárolás és
tükrözéses fényterelés (közel kétszeres fényteljesítmény);
►Díszkivilágítások fénynyalábjainak koncentrálása a céltárgyra;
►Egyes járművek világításának változtatási lehetőségei:
● Autó-ködlámpák, menetfények:
- felszerelési lehetőségeik és pozícióik,
- bevilágított térszögük,
- kapcsolási rendszerük,
- az alkalmazott LED-ek megengedett spektrumának optimali-

zálása, szabványosítása;
●Más jármű-lámpák fényeinek tükrözéses határolása;
►Az épületekbe szervesen beépíthető, LED-es megvilágítók
kialakítására pályázat kiírása (javaslat);
►Megjegyzések a tartalék világításokról, lépcsők megvilágítása
tükrözéses súroló-fénnyel.



Tükrözéses fénynyaláb terelés

fényterelő-lap
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Iczkovits Jenő,  Hefelle József:   PORTRÉFÉNYKÉPEZÉS,  Műszaki könyvkiadó, Bp., 1981

Tükrözés-mentes 
fénynyaláb 

határolás



Egy téglalap alakú művészi alkotás, amelyre nagy kúpszögű  reflektorok irányulnak.



32-ed fénymennyiséggel fotózva 
a sugárzási iránytól 60°-os 

szögeltéréssel

Becsült sugárzási kúpszög: 100 °.

A szemek vakítása mellékes körülmény!



Miért nem lehet megvalósítani 
olyan fényvetőket, amelyek egy, 

a díszkivilágításhoz jobban 
illeszkedő megvilágítási 
apertúrával (térszöggel) 

rendelkeznek?



A legprimitívebb kivitel:

LED-modul

Kollimátor 
lencse

Síktükrök



Direkt és tükrös sugárzó!  Nem lehetne csak 
a szemet kímélő tükrös sugárzó?



Az adott díszkivilágítást minősítő ködös képek

Kérdés:  Mennyi fény juthat a 
céltárgyra?

Beépített LED-es fényforrás nem lenne hatásosabb?
Optikai fényelosztó elem a falon kívül, amelyet optikai fényvezető 

köt össze a belül, védett helyen elhelyezett LED-ekkel.



A közvilágítást minősítő ködös kép   

Szóródási kép: kör
és nem trapéz

Na

+ Hg vonalak a 
nagynyomású Na-

lámpákban

„A közvilágítás hatása a járművezetés biztonságára”, Elektrotechnika 14/10

Az úttestet megvilágító lámpák színpadi 
fényfüggönyöket képeznek az autósok előtt 

jelentősen csökkentve a jó észleléshez szükséges 
kontrasztot.



Kézi spektroszkóp papírból 1000 vonal/mm-es holografikus ráccsal

A4

Hitelesítő kvarclámpa spektrum

Nagynyomású Na-lámpa, 
amelyben mintha több higany 

lenne!



A fény irányítása a 
céltárgy felé

a kilépő-felületen lévő 
optikai elemekkel is 

lehetséges!



Parkszerű terület, földközeli, de nem a járdára irányuló 
aszimmetrikus tükörrel ellátott megvilágítás.



Nemcsak a közvilágítási lámpák, de a 
közlekedő autók is ontják a fényt olyan  

irányokba, ahová azért nem kellene!



Modern, korszerűnek nevezett, formatervezett 
fényforrás együttes

Szükségtelenül tükröző felületek sokasága, 
művészien formatervezve!



Hagyományos 
ködlámpa

Xenon spektrum

Kissé sok a nagyenergiájú kék 
foton a xenon spektrumban!



KÉRDÉSEK AZ AUTÓ-KÖDLÁMPÁKKAL KAPCSOLATBAN:

► Jó helyen vannak-e a mostani modern autókon a ködlámpák?
►Miért nem a hengerlencsés, széles-terítésű fénynyalábokat 
alakítják ki? A divat mindenek előtt?
► A vadítóan vakító 8500 K°-os színhőmérsékletű xenon vagy LED-
es fényforrások helyett a szűk-tartományú, kisebb foton-szóródású 
sárga-narancssárga LED-ek nem alkalmasabbak?
► Adott sebesség-küszöb alatt a jármű vezérlőrendszere miért 
nem engedi meg, hogy csakis a ködlámpák világítsanak?

Éppen a LED-es járműlámpák egyre nagyobb fényteljesítménye
veti fel a következő problémát:
Nem lenne-e célszerű a fényszórók teljesítményét a jármű
sebességétől függővé tenni? A cél: a biztonságos féktávolság
megvilágítása (előírt lux-határérték).



A tűz keletkezése, a láthatósági viszonyok, a továbbterjedés



Tűzrendészeti jelzések szabványos kialakítása

Nem kellene a szabványokat időnként felülvizsgálni és módosítani?



Lehet célszerűbben is?
► A lábazati részen kialakított futó-
fény alapvetően zöld, de - mondjuk
minden harmadik ciklusnál - színt
vált, jelezve a veszély jellegét. A
piros szín lehet például a tűz
jelzése.
► Egyúttal ez a megoldás biz-
tosíthatja a padlószinten a legki-
sebb energia-felhasználással az
előírt megvilágítási szintet tartalék-
világításkor.

Szabályoknak megfelelő kivitel



Síktükör

A lépcsőszélek súroló megvilágítása néhány wattal megoldható!
A fényforrás a falba beépíthető, a felfelé jövő szemébe nem világít.

LED-es kerékpár lámpáknál 
is célszerű megoldás!



Közvilágítás: a művészies látvány-fotózáshoz jó
… de a megszokott gyakorlaton talán változtatni kellene!


