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Fényszennyezés

Előjáték:
Ki látta már a Tejutat?



Zselic Starry Sky Park – 2014











Fényszennyezés?

De mi is az a fényszennyezés?



Törvényi szabályozás

Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (OTÉK)  módosítása: 

211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet, 

Magyar Közlöny 2012. 103.



Törvényi szabályozás

 

OTÉK 54. § (2)        

Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, 
a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell 
elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás 

a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát ne 
akadályozza, 

b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, 

c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, 
és 

d) fényszennyezést ne okozzon.”



Törvényi szabályozás

”Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró 
fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a 
megvilágítandó felületre és annak irányába, 
illetve nem a megfelelő időszakban világít, 
ezzel káprázást, az égbolt mesterséges 
fénylését vagy káros élettani és környezeti 
hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt 
negatív hatásokat is.”



ULOR

Felső térfélbe jutó fényáram arány

=  ULOR

OTÉK egyik célja: ULOR csökkentése

 → intelligens világítás

 → okos városok (smart cities) 



Színhőmérséklet

Sajnos az OTÉK-ból kihagyták…

Várható nemzetközi tendencia:

max 3000K !!!



Égbolt fénylése

Tejút

Zöld és vörös légkörfény

Mesterséges fénylés





Tejút fénysűrűsége < 1 mcd/m² 



Tejút fénysűrűsége < 1 mcd/m² 



Miért baj a fényszennyezés?

Energiapazarlás



Növekvő fényhasználat (Anglia)



A fény ára

1700: 1 millió lumen-óra = 5 millió Ft 
(mai árakon)

2014: 1 millió lumen-óra = 200 Ft



Jevons paradoxon (~1860)

Gőzgépek hatásfokának növekedése

 →
A szénfogyasztás növekedése

Olcsóság  növekvő kereslet→

Olcsó fény  több fény.  Hol a határ?→



Tendencia

Több évszázados tendencia:

Egy főre eső fényhasználat:

GDP / fény ára

Ha ez így marad: 

2030-ig tízszeres növekedés!!!

Tsao, J. L. és mtsai,  „Solid-state lighting:
an energy-economics perspective”. 

J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 354001 (2010)







Fényszennyezés helyzete

Napjainkban jellemzően:

Nátrium lámpás világítás

ULOR>0





Budapest a Mátrából…















Fényszennyezés - távérzékelés

A fényszennyezés mérése



Fénysűrűség térkép

Kalibrálni kell!

Fotó

DSLR fotometria  égbolt minőség→





L [Cd/m2]



Cd/m2









Fényszennyezés - tendenciák

A világítás színei 
és a fényszennyezés



fotopos 
vs.

szkotopos



Na



LED



Na lámpa okozta égboltfénylés



Na lámpa okozta égboltfénylés



LED okozta égboltfénylés

CCT 4500 K – tipikusan használatban



Fényszennyezés - modellezés

Légköri fényterjedés
számítása



Égbolt kifényesedés modellje

ULOR

Atmospheric properties

Reverse Monte Carlo radiation transfer



  

Égbolt kifényesedés arány

Egy globális mérték
∫L(A,h)dAdh 

vagy
Égboltfénylés okozta 

horizontális megvilágítás

Égbolt kif. arány  ≡  X(tényleges)  /  X(Na,ULOR=0) 

Fotopos és szkotopos esetben is!

'X'



  Na                                     LED  

Fent: ULOR=0%;  Lent: ULOR=5%





Fényszennyezés - tendenciák

LED-es rekonstrukciók



Szekszárd LED előtt



Szekszárd, 2014





Szekszárd – világítási korszerűsítés

          Fotó                          Fotopos                     Szkotopos



Tanulságok

Na  LED   (2700  4500K)→ →
Szkotopos égboltfénylés   nő

De ULOR   csökken

Szkotopos fényszennyezés szinten marad 

Napjainkban lehetőség lenne a 
fényszennyezés csökkentésére 
alacsonyabb színhőmérsékletű világítással!



Köszönöm a figyelmet!


