
Lehet-e egyes LED-típusok 
fénye veszélyes az emberre? 
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A sugárzásról , amely az 
emberi szemet formálta 

 
 és megjegyzések a fényspektrumok ábrázolási módjáról. 



~ 10 nagyságrend 



10 % 
 40 % 50 % 

Rayleight-szóródás és 
ózonszűrő nélkül nem lenne 

élet a szárazföldeken! E [ eV] = 1239,84 / λ [ nm ] 

10 nagyságrendnyi 
energia ábrázolás 

fér bele ebbe a 
tartományba (pl. 
hidrogénbomba, 

csillagrobbanás, +) 

UV-fotó a Földről 
(„Apolló 16” a 

Holdról fotózta) 
Fény-anyag 

kölcsönhatás! 

Rayleight-szóródás 



A Nap állásától függő spektrális eloszlás 

Dr. Bernolák Kálmán: A FÉNY, MK 1981 

Légtömeg 
index 

Zenit = 0°, horizont = 90°. 
ASTM szabvány: 

E 891, E 892 
(AM 0, AM 1.5) 



Szemléltetés a 2014-2015 évkönyv cikkhez 

Kisenergiájú fotonok 

Nagyenergiájú  fotonok 

A fotó az internetről származik. 







A szem megismeréséről 

Franz Boll, orvos. 1876-ban jelenti be a Berlin Akadémián 
felfedezését, hogy a retina pálcikáiban lévő fényérzékeny pigment, 

a rhodopsin fény hatására kifakul. 



Természet Világa, 2015 A Fény Nemzetközi Éve, Radnai Gyula: II. Fénylő évek, nevek, … 

Fiziológus. Állatkísérletek 

alapján megállapítja a 

szemben a két különböző 

érzékelő rendszer létét. 

Biofizikus. A látás élettani 

folyamatait tanulmányozta. 

Neurobiológus és biokémi-

kus. A csapokban és a pálci-

kákban lezajló folyamatok 

molekuláris magyarázatát 

adta. 
1967. év Nobel-díjasai (fiziológia és orvostudomány) 



˃ Megállapítja: A nagyenergiájú fotonok (400 – 195 nm) a szerves 
molekulákban kémiai változásokat hoznak létre. 
˃ A kisebb energiájú fotonok a hőhatásuk révén fejtik ki hatásukat. 
˃ A bőrrel és a szemmel történő kölcsönhatásokat szétválasztva 
elemzi. 
˃ A fényforrások sugárzásának élettani és biztonságtechnikai 
kérdéseivel foglalkozik. 



ipRGC -  intrinsically photosensitive retinal ganglion cell 

1923 - 1927: Clyde E. Keeler: Kitenyésztett vak egér pupillája 
reagált a fényre 

Melanopsin = OPN4 

Daisuke Kojima és öt társa, plos.org, 
2011-10-17, UV sensitive … 

(kétéltűekben) 

Az ipRGC egyenletes eloszlást 
mutat a retinában. 



Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie e.V. Fachverband Licht 
VDE Prüf- und Zertifizierunginstitute Gmbh (2014 április) 



Előnyös hatások          Hátrányok 

Szabályozza az alvási ciklust; 
Fokozza az éberséget; 
Segít a memóriának, könnyíti 
a megértést; 
Javítja a hangulatot. 
 

Orvosok véleménye 

Alvási ciklust szétrombolja; 
Digi szindróma: 
 - elmosódott látás, 
 - nehéz fókuszálás, 
 - száraz, irritált szem, 
 - fej, nyak és hátfájás. 
Nagyobb kockázat: 
 - bizonyos ráktípusok, 
 - cukorbaj, szívbaj, elhízás, 
 - depresszió; 
Makula degeneráció. 
  

„A jóból is megárt a sok!” 



Természet Világa, 2015 A Fény Nemzetközi Éve, Radnai Gyula: II. Fénylő évek, nevek, … 

2014. év Nobel díjasai (fizika) a kék-fényt kibocsátó LED 

technológiájának létrehozásáért 

 

(Pécz Béla cikke részletezi a Természet Világának 2015. februári számában) 



   Hg 436 nm 



Hagyományos 
ködlámpa 

Xenon spektrum 

Kissé sok a nagyenergiájú kék 
foton a xenon spektrumban! 



Kézi spektroszkóp papírból 1000 vonal/mm-es holografikus ráccsal 

A4 

Hitelesítő kvarclámpa spektrum 

Nagynyomású Na-lámpa, 
amelyben mintha több higany 

lenne! 

Gyors, közelítő 
ellenőrzéshez 



Néhány cég már készített könnyű, 
hordozható mérőeszközt. 

Okos-telefonhoz, laptophoz, számítógéphez vezeték 
nélküli adatátvitelt tesz lehetővé. 





~ 8 óra képernyő-nézés 



    Mi lehet veszélyes a LED-ekben? 
● A fehér LED-spektrum túlméretezett kék tartománya a     
szem-agy együttesből erős fehér színérzetet vált ki. 
● A nagy fénysűrűségük, amely jó hatásfokkal párosul. 
● A kék LED-ek fotonjainak nagy energiája.  

● Szem közeli alkalmazási lehetőségek. 
 

    Mit lehet tenni? 
● Fénysűrűség csökkentése optikai elemekkel. 
● Védőszemüveg használata. 
● Kijelzőkbe beépített LED-ek színhőmérsékletének             
programos szabályozása. 
● A fehér LED-ek színhőmérsékletét a szélességi foknak 
megfelelően beállítani! 



Kellemes fény, régi csillárban is jól 
üzemel, remélem tartósan. 
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EC/EN 62471 : 2008 ??? 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


