
 LED + LED + LED 

 

 
 előadó: Szabó Gergely 

 
 

mérnöktanár – BME  
    műszaki tanácsadó – Kermann Kft. 

 



Vizuális komfort - látási folyamat 

A megfelelő vizuális környezet 
megteremtése a cél 
 



Mik jellemzik alapvetően a világítást? 
 
Egy világítási berendezés valamilyen minőségű világítást szolgáltat. 
 
Ezt jellemezhetjük:  
  
    

pl. E [lx] pl. Ra 

A világítás emberekre gyakorolt hatása: 

Látáskomfort = Kellemes vizuális környezet 

és mennyiségi  minőségi  adatokkal 



A világítás szokásosan a következő tényezőkkel jellemezhető: 

-megvilágítás 

-a világítás egyenletessége (térbeli + időbeli) 

-fénysűrűség-arányok, árnyékhatás, részletlátás 

-kápráztató hatás mértéke 

-színhatás és színfelismerés 

-üzembiztonság 

-egészségre és környezetre gyakorolt hatás 

-szabályozhatóság 

-gazdaságosság, energiahatékonyság 

A világítás minőségi és mennyiségi jellemzői 
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* különböző tevékenységek elvégzéséhez szükséges látási feltétel(ek); 
 
* ne legyen zavaró, kápráztató hatása a világításnak; 
 
* gyakran: esztétikai élményt kell nyújtania (pl. díszvilágítás) 



„ZÁRÓJELES” kitérő: 
 
 Stroboszkóp hatás: biztosan a múlt? 

0% szint 

100% szint 

40% szint 

70% szint 



Alkalmazás területek: példák: 
 
Extrém hideg környezet 
„Hűteni, hűteni, hűteni” Schulcz Gábor. 
De mi van, ha tényleg nagyon hideg van? 
MÉLY(!)hűtőház világítás, környezeti hőm. -30°C … -50 (-60) °C között 
 
Nem csupán a LED lehet „veszélyben”: 
LED, elektronikai egységek: pl. elektrolit kondenzátorok  
 
Minőségi, megbízhatósági kérdés az alkatrészeknél:  
Consumer (lakossági)  professional (ipari) automotive (autóipar)  
Military (katonai): nominális érték ± X %, körny.hőm. (!) 
 
Szerelési kérdés; 
Karbantartás; 
 
További kérdés (amire majd az idő válaszol): LED chip: pl. „fénypor” viselkedése 
 



Alkalmazás területek: példák: 
 
Egészségügyi terület; petricsésze világítás 
 
Látási feladat pontos megismerés, a látás folyamatának  
  adekvát módon történő definiálása 
 
Elvárások: 
a.) telepek száma 
b.) színek 
c.) morfológia (alaktan: „domborzat”) 
 
a.) kontúr:  
        alsó (A) világítás 
b.) színvisszaadás, színhőmérséklet, spektrális eloszlás:  
        felső (F) világítás 
c.) térbeliség, megfelelő fénysűrűség-arányok:  
       A + F világítás 
 
Homogén alsó megvilágítás (egyenletes fénysűrűség) biztosítása  
Kis vill. telj. P[W] ≈ egyéb szórakoztató elektronika, berendezés Stand-by teljesítménye 
 

http://unhyphenatedamerica.org/ 



Alkalmazás területek: példák: 
 
Világítás növények részére  
    „Miért zöld a növény?” 
 
Milyen típusú növény? 
Fejlődési fázisok, akár eltérő „fényigény” 
- kezdeti, növekedési fázis 
- Virágzási fázis 
- … 
 
 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) – Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóintézet – Növénybiotechnológiai Szekció 
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Spektrum keverés: UV + Látható + IR (≈ term.fény spektruma) 
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Alkalmazás területek: példák: 
 
Demonstrációs eszköz: 
 
Célja: 
Geometria, fénytani tulajdonságok, termikus paraméterek, 
Tömeg, felszerelhetőség / hordozhatóság,  
Elektromos tápellátás 
 
500W chip szinten 
600W LED + driver + hűtés 
 
Φ ≈ 52 000 lm 
 
 



A FÉNY legyen veled! 

Szabó Gergely:  
szabo@egt.bme.hu 
gergely.szabo@kermannkft.hu  


