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szabványok 
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Mérendő mennységek 1. 

Mérendő 

mennyiség 

Mérés helye 

Laboratórium Helyszín 

Fényáram x 

Fényerősség x 

Megvilágítás x x 

Fénysűrűség x x 

2019.11.22. 2 VTT Szakreferens képzés 



Mérendő mennységek 2. 

Mérendő 

mennyiség 

Mérés helye 

Laboratórium Helyszín 

Színhőmérséklet x 

Színvisszaadás x 

A színmérő műszerek típusai 

 A mérési elv szerint 

 – Vízuális színmérő műszerek 

 – Tristimulusos színmérő műszerek 

 – Spektrofotométeres színmérő műszerek 
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Mérendő mennységek 3. 

Mérendő 

mennyiség 

Mérés helye 

Laboratóriu

m 

Helyszín 

anyagtulajdonságok x 

•reflexió x 

•transzmisszió x 
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Fényáram mérés 

Ulbricht gömbbel 

Goniofotométerrel 

Forráshttps://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb 

Fehér diffúz festék 
segédlámpa 

Szükséges hozzá etalon lámpa 

4 mérés szükséges: bekapcsolt 

etalonlámpa, kikapcsolt segéd-, 

Bekapcsolt mérendő-, kikapcsolt 

segéd-, 

Kikapcsolt mérendő-, bekapcsolt 

segéd-, 

Kikapcsolt etalon-, bekapcsolt 

segédlámpa 

x

x
x

EE

EE

SN

SN

N





2019.11.22. 5 VTT Szakreferens képzés 

https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb
https://www.vled.hu/blog/ulbricht-gomb


Forrás: 

http://www.lightinglab.eu/index.

php/hu/lighting-

hu?faqitem=kisokos_alap,alapfo

galmak_CCT#faqnoanchor 

LED-k féltérbe sugároznak (hűtőbordák, beépített 

elektronika, stb.) 

Ilyenkor a gömbfalba kell elhelyezni a 

fényforrást 

LED-k összfényáram mérése 
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Fényerősség mérés 

Kezdetben vala a vizuális összehasonlítás: ismeretlen 

fényforrás okozta megvilágítás összehasonlítása ismert 

fényforrás megvilágításával 
Ha a zsírfolt 

eltűnik, akkor a 

visszaverődő és 

átszóródó fény 

egyenlősége miatt a 

folt eltűnik. 
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Egyszerű lámpatest goniofotometer 
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Forgótükrös goniofotmeter 

http://www.lmt.de/en/gods1620.html 
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C- rendszer 

Végeredmény: 

Eulumdat 

formátumú adatok 
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Lámpatest mérés 

Lámpatest szabvány szerint: 

1.  MSZ EN 13032-1:2004+A1:2012 Fény és világítás. 

Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak 

mérése és ábrázolása. 1. rész: Mérés és az adatfájl 

formátuma (angol) 

2. MSZ EN 13032-2:2018 Fény és világítás. 

Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak 

mérése és ábrázolása. 2. rész: Külső és belső téri 

munkahelyek adatainak ábrázolása (angol) 
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3. MSZ EN 13032-4:2015 Fény és világítás. 

Fényforrások és lámpatestek fotometriai 

adatainak mérése és ábrázolása. 4. rész: LED-

lámpák, -modulok és -lámpatestek  (angol) 

4. MSZ EN 60598-1:2015  Lámpatestek. 1. rész: 

Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 

60598-1:2014, módosítva) (angol); (magyar) 

Döntési lehetőségek: 

1. C síkok lépésköze;  szög lépésköze 

általában5°;1° 

2. Mérendő szögtartomány 360°, 100° 
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Megadandó adatok. 

1. Lámpatest külső méretei (a, b, h) 

2. Világító felület mérete (a, b, h) 

3. Meghajtó egység (tip. telj) 

4. Fényforrás tip, telj. v. meghajtó árama 

5. Színmérés szükséges-e? integrált vagy 

egy pontban? LM-79? 

6. Elektromos paraméterek? Fesz.határok 

7. LED feszültség mérés kivezetett mérési 

ponttal 

8. Hőmérséklet mérési helyek  
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Megvilágítás mérés 

A műszer tulajdonságai: 

•V(λ) illesztésű 

•Cosinus előtétű 

•Szilícium fényelem 

•Hitelesített vagy kalibrált 
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A/D átalakító

kijelzõerõsítõ

méréshatár váltás

mérõfej

Megvilágítás és vagy besugárzás mérő 

műszer elvi felépítése 
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V() illesztés 

Jellemző fényelem 

anyag: Si; Ge, ha infra 

is kell, GaAs P, pl.ha 

rövidebb hullámhossz  

A fényelem jóságát az f1 

jellemzi, 2-3%; 

laboratóriumi kiváló 

illesztés 1,2-1,5 % 
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Cosinus előtét irány v. térbeli illesztés jóságát az f2 

index jellemzi 
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Fénysűrűség mérés 

Kézi fénysűrűség mérő 

Fénysűrűség mérő kamera 

Forrás: 

https://primet.hu/t

ermek/ls-150-ls-

160/ 
https://www.technote

am.de/product_overv

iew/lmk/products/lm

k_5/index_eng.html 
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22 VTT Szakreferens képzés 

Fénysűrűség mérés kamerával 

2019.11.22. 
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Fénytechnikai felülvizsgálat vs megvilágítás mérés 

vs fénysűrűség mérés 

Mikor kell vizsgálatot végezni? 

1. Műszaki –átadás – átvétel 

2. Időszakosan 

3. Fényforrás csere meghatározásához 

4. Baleseti körülmények vizsgálat 

Belsőtéri mérések 
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Ellenőrizendő paraméterek: MSZ EN 12464-1 

esetén (MSZ 6240esetén) 

1. Megvilágítás 

2. Térbeli egyenletesség 

3. Színvisszaadás 

4. Káprázáskorlátozás: UGR; (Söllner görbék) 

5. (színhőmérséklet) 

6. (időbeli egyenletesség) 

7. (Árnyékosság) 

VTT Szakreferens képzés 
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Ellenőrzés módja: 

• Műszeres mérés (E/L) 

• Szemrevételezés 

• Ellenőrzés terven 

• Ellenőrzés katalógusból 

• Számítások (e, UGR, Söllner) 

VTT Szakreferens képzés 
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Mérő pontok kijelölése 

• MSZ EN 12464-1  

– Számítási pontokban; 

• MSZ 6240 

– Mérőháló pontjaiban, h-3<x<h-2  

 

Mérési magasság:  

- munkasík vagy 0,85 m 0,75 m USA 

 

 

 
VTT Szakreferens képzés 

dp lg52,0 
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Hiv. 

szám 

A belső tér jellege, a feladat vagy 

tevékenység 

Ēm  

lx 

UG

RL 

– 

Uo 

– 

Ra 

– Egyedi követelmények 

5.26.1 Iktatás, másolás stb. 300 19 0,40 80   

5.26.2 Írás, gépelés, olvasás, 

adatfeldolgozás 

500 19 0,60 80 Képernyős munka esetén 

lásd a 4.9. szakaszt. 

5.26.3 Műszaki rajzolás 750 16 0,70 80   

5.26.4 CAD-munkaállomások 500 19 0,60 80 Képernyős munka esetén 

lásd a 4.9. szakaszt. 

5.26.5 Konferenciatermek, tárgyalók 500 19 0,60 80 A világítás szabályozható 

legyen. 

5.26.6 Fogadópult 300 22 0,60 80   

5.26.7 Irattár 200 25 0,40 80   

5.26. táblázat: Irodák 
 

MSZ EN 12464-1:2012 
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Hiv. 

szám 

A belső tér jellege, a feladat vagy 

tevékenység 

Ēm  

lx 

UGR

L 

– 

Uo 

– 

Ra 

– Egyedi követelmények 

5.36.1 
Osztálytermek, oktatótermek 

300 19 0,60 80 
A világítás szabályozható 

legyen. 

5.36.2 Osztálytermek esti iskolában és 

felnőttoktatásban 

500 19 0,60 80 A világítás szabályozható 

legyen. 

5.36.3 Előadóterem 500 19 0,60 80 A világítás  legyen a 

különböző audiovizuális 

igényeknek megfelelően 

szabályozható. 

5.36.4 
Fekete, zöld és fehér táblák 

500 19 0,70 80 A tükröződéseket meg kell 

akadályozni.  

Az előadó/tanár személyén 

megfelelő vertikális 

megvilágítást kell létrehozni.  
5.36.5 

Bemutató tábla 
500 19 0,70 80 Előadótermekben 750 lx. 

5.36.6 
Művészeti termek 

500 19 0,60 80   

5.36.7 
Művészeti termek művészeti 

iskolákban 

750 19 0,70 90 5 000 K < TCP 6 500 K. 

5.36. táblázat: Oktatási intézmények - 

Oktatási épületek 
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Egyenletesség 

Megnevezés Képlet megjegyzés 

Egyenletesség 

(uniformity) 

MSZ EN 

12665:2011 -

3.2.20. 

(845-09-58) 

Egyenletesség 

(diversity;extrem 

uniformity) 

MSZ EN 

12665:2011-

3.2.41. felületen 

Hosszirányú 

egyenletesség 

(longitudinal 

uniformity) 

MSZ EN 

12665:2011 -

3.2.46. 

Útvilágítás, 

forgalmi sáv 

közepén 

Egyenletesség MÁVSZ 2950-

1:1999 
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Szabványok 

1995. Évi XXVIII. Tv a 

szabványosításról 

Legutóbbi módosítás 

2018.12.21. 
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A szabványosítás célja: elősegíteni 

1.§ a) az általános és ismételten alkalmazható 

eljárások, műszaki megoldások 

közrebocsátásával a termelés 

korszerűsítését, a szolgáltatások 

színvonalának javítását,       

d) a műszaki fejlesztés eredményeinek 

széles körű bevezetését 

e) az élet, az egészség, a környezet, a 

vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és 

a biztonságot, 
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Alapelv 

6. § (1)6 A nemzeti szabvány alkalmazása 

önkéntes. 

(2)7 Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat 

olyan nemzeti szabványra, amelynek 

alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott 

jogszabály vonatkozó követelményei is 

teljesülnek. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23533.361227
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23533.361227


Szabványosítás: olyan tevékenység, amely 

általános és ismételten alkalmazható 

megoldásokat ad fennálló vagy várható 

problémákra azzal a céllal, hogy a rendező 

hatás az adott feltételek között a 

legkedvezőbb legyen. 
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2283/2001. (X. 5.) Korm. határozat 

a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának 

megszüntetéséről 

felhívja az érintett minisztereket, hogy 

intézkedjenek az általuk jogszabállyal 

kötelezővé tett szabványok kötelező jellegének 

megszüntetéséről; 

Határidő: 2001. december 31. 
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2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. 

ponttal összhangban a szabványok helyett 

miniszteri rendelet kiadásával gondoskodjanak a 

szükséges szabályozásról, amelyben a nemzeti 

szabványokra való hivatkozás csak a közösségi 

irányelvekben alkalmazott módon történhet. 

Határidő: folyamatos 
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A szabványok lehetnek: 

I.  nemzetköziek 

1. ISO Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet 

2.  IEC Nemzetközi Elektrotechnikai 

Bizottság) 

II.   európaiak 

1. CEN Európai Szabványügyi Bizottság 

2. CENELEC Európai Elektrotechnikai 

Szabványügyi Bizottság 

3. ETSI Európai Távközlési Szabványügyi 
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•A bevezető szerint: optimalizálandó a mérési 

költség, ráfordított idő ehhez egyedi 

követelmények 

•Statikus és dinamikus mérés összehasonlítása 

•Képalapú fénysűrűség mérők (ILMD) egyedi 

követelményei 

•Mérési bizonytalanság értékelése 
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Útvilágítás 



•Különbség tétel a követelményekkel vagy 

tervezési elvárásokkal való összevetés céljaiban, 

•Irányelvek a küszöbérték növekmény ill. az 

útszél megvilágítás hányados méréshez 

•Eltérő feltételek mellett történő mérések 

értelmezhetősége 

•Adaptív útvilágítás mérőrendszereire vonatkozó 

megfontolások 
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•Szabályozási célú automatikus mérőrendszer 

Mért fénytechnikai paraméter alapján avatkozik 

be a berendezés működésébe 

•Dinamikus mérőrendszer 

Mozgó mérőrendszer az útfelületen 

•Statikus mérőrendszer 

 Ami nem mozog 

•Előírt jellemző 

Olyan mennyiség, amely megfelel a számítási 

szabályoknak 

•Egyedi jellemző 

•Adott és jól meghatározott feltételek melletti 

mennyiség, amely eltér a 3. tagban előírttól 
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•Előírt fénysűrűség,  

•egyedi fénysűrűség 

•Kiterjesztett egyenletesség (tájékoztató) 

•A min és max értékek meghatározását a 

környezet, burkolat inhomgenitása stb. 

befolyásolja, ezért definiálták.  

 A lemért zóna adott %-án átlagolt értékek 

használata mellett kapott egyenletesség. Jele: c 

index; c lehet 0,5%; 1%; 5%; 10%. 

Az egyenletességet a súlyozott értékek alapján 

kell meghatározni 

2019.11.22. VTT Szakreferens képzés 46 



Ag (g = 1, …, G)- felület  

Qg,p(g = 1, …, G) – mért érték  
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• Sorozatmérés =automatikus mérőrendszerrel 

szabályozási célból 

• ILMD képalapú fénysűrűségmérő rsz, amely 

megfelelően illesztett szűrővel, detektormátrix 

érzékelővel helyszíni fénysűrűség eloszlásának 

mérésére kalibrált, digitális elektronikus eszköz 

• Osztott fényérzékelő rsz, horizontális megvilágítás 

mérésére szolgáló módszer, amely detektor párokat 

használ: az első előre mutató irányba, a második 

visszafelé mutató irányban elhelyezkedő 

félgömbfelületre vonatkoztatott megvilágítást 
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További újdonságok: 

• a szimbólumok egységesítése 

Az indexek jelentése: 

Első index 

f – világítási osztályon alapuló mennyiség 

d – tervezési elvárás (útügyi hatóság 

  részére szükséges érték) 

c – számított érték 

m – mért érték 
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A második index jelentése: 

geometriai körülményekre utal (pl.: sáv) 

A harmadik index jelentése: 

Mérési körülmények ( pl.: p-egyedi jellemző, ) 

középvonal mentén mért előírt legkisebb 

fénysűrűség jele: Lmin,m,c 

Középvonal mentén mért egyedi legkisebb 

fénysűrűség jele: Lmin,m,c,p 
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Mérési célok: 

1. Átadás-átvétel, üzembehelyezés  szabványos  

vagy tervezési elvárásoknak való 

megfeleltetés (hatósági engedélyezés) 

2. Mérés az élettartam alatt (karbantartási 

értékek alapján) 

3. Adaptív világításra vonatkozóan 

4. Eltérések vizsgálatára 
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Dinamikus mérés 

•Kiváló lehetőség homogenitás 

vizsgálatára, 

•Teljes út hálózat vizsgálatára 

•időtakarékos 

2019.11.22. VTT Szakreferens képzés 52 



  
   
 
 
  
  
  
  

   

Mérőeszközök általános követelményei 

1. A műszereket kalibráltatni kell! 

(Nem újdonság) 

 Az érzékelő fotometriai jellemzőit a 

környezeti hőmérséklet és 

páratartalom valamint a világítótest 

spektrális összetételének 

figyelembevételével korrigálni kell! 
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Mérési körülmények 

1. Új alfejezet: ff-k és lpt-k öregítése MSZ 

EN 13032 szerint 

2. Nem új alfejezet, de részletesebb 

 Bekapcsolás utáni stabilizáció, kétség 

esetén adatgyűjtés kell, ill. tápfesz. 

megfigyelése hasznos lehet 

 Éghajlati viszonyok módosult, 

alfejezetekre oszlott. Újdonság, hogy 

a mérésért felelős személy dönt a 

halasztásról  
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Mérési körülmények 2. 

3. Útviszonyok eddig így nem szerepelt 

a burkolat öregedése ill. a 

tervezésnél figyelembevett és valós 

ρ érték közötti eltérésre hívja fel a 

figyelmet. Nem kötelező az ezzel 

foglalkozó melléklet, mérni, mérni, 

mérni! (geometriát, út, vil.ber, fesz 

stb.)  
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Mérési körülmények 3. 

4. Külsőfény és a fény árnyékolása nem új, 

de bővült. Ne árnyékoljunk, de 

 élettartam alatti mérésnél ezeket a 

globális teljesítőképesség részének lehet 

tekinteni. 
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Rácspontok 

Kijelölésük a 3 tag szerint, kicsit módosult: 

élettartam alatti mérésnél engedi a mérési 

pontok , ill.50%al csökkentett ponthalmaz 

is lehet, ha lefedi a teljes felületet. Mérési 

bizonytalanságot értékelni kell. 
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Újdonságok. 

1. Útszél-megvilágítási hányados REI 

2. Küszöbérték-növekmény mérése (fTI) 

Az úttest szélén éppen kívül eső szegélycsíkon 

mérhető átlagos horizontális megvilágításnak az 

úttest szélén belüli szegélycsíkon mérhető 

átlagos horizontális megvilágításhoz 

viszonyított aránya, ahol a szegélycsíkok 

szélessége az úttest egy forgalmi sávjának a 

szélességével egyezik meg.  
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Mérési pontok elhelyezése 

S < 30 m, N = 10;   

2019.11.22. VTT Szakreferens képzés 59 



Útszél világítás értelmezése 

1,2,3,4 – sávok száma 

5 - lámpatest 

6 – út szegély (csík) 

Ws – sáv szélesség 2019.11.22. VTT Szakreferens képzés 60 



  
   
 
 
  
  
  
  

   

Útszél világítási hányados értelmezése 3 

sávos út esetén 

2019.11.22. VTT Szakreferens képzés 61 



  
   
 
 
  
  
  
  

   

Útszél megvilágítási hányados számítása 

mstriph

mstriph

mEI
E

E
R

2,

1,

,12 

mstriph

mstriph

mEI
E

E
R

3,

4,

43 

)min( 43;12, mEImEImEI RRR 

Ha nem mérhető, akkor a mérhető és számított 

átlaga kell a jkv-ben 
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Küszöbérték-növekmény jelölése változott 

TI helyett fTI 

Az út mért átlagos fénysűrűségéből és az l. 

lámpatest által a nézés irányára merőleges 

síkban és  a megfigyelő szemének 

magasságában létrehozott, mért 

megvilágításból, és a rálátási szögből (lpt 

fénytechnikai kp-ra való rálátás iránya közötti 

szög) lehet meghatározni az ismert képletek 

alapján. 

Csak a számítások szerinti legnagyobb fTI-nek 

megfelelő helyzetet kell ellenőrizni! 
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Jegyzőkönyv (minta a 

mellékletben) 

1. Mérés célja 

2. Fontos összegyűjtött információk 

3. Alkalmazott eszközök adatai (dátum, 

érvényesség, mérésügyi nyomon 

követhetőség 

4. Időjárási körülmények 

5. Alkalmazott eljárások rövid leírása 

mérési bizonytalanság értékelésével 

6. Mérési eredmények, bizonytalanságukkal 

együtt 
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Jegyzőkönyv folyt. 

7. Zónák kijelölése okok, indokok, ha 

nem teljes hosszban mértek 

8. Környezetből származó fények 

kizárása vagy számításba vételükkel 

kapcs. Adatok 

9. Az egyéb további információk, mint 

pl.:akadályok, figyelembe nem vett 

pontok, pl zebrára esők, útszél 

megvilágítási hányados 
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Mérési bizonytalanság (csak tájékoztató) 

Fénysűrűség mérésnél 

Figyelembeveendők: 

 Fényérzékelő tulajdonságai (spektrális 

érzékenység, irányérzékenység, linearitás, 

kijelző felbontóképessége,zaj stb.) 

 Pont azonosítása 

Mérési pont effektív területe 

 Tényleges helyzet 
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Mérési bizonytalanság (csak tájékoztató) 

Megvilágítás mérésnél 

Figyelembeveendők: 
 Fényérzékelő tulajdonságai (spektrális 

érzékenység, irányérzékenység, linearitás, 
kijelző felbontóképessége, méréshatár 
váltás, zaj és sötétáram) 

 Pont azonosítása 
Mérési pont effektív területe 
 Tényleges helyzet 
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5. Lap Energiahatékonyság 

 

• fajlagos teljesítménysűrűségi mutatót (PDI) DP 

• éves energiafelhasználási mutatót (AECI) DE  

A kettő együtt használandó! 

Csak egy projekt változatainak 

összehasonlítására használható! 

Különböző útgeometriák, különböző 

követelmények esetén NEM 

HASZNÁLHATÓ! 
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fajlagos teljesítménysűrűségi mutatót (PDI) 

 meghatározása 

Egy részterületekre osztott terület adott 

üzemállapotra vonatkozó fajlagos 

teljesítménysűrűségi mutatója 

DP    a fajlagos teljesítménysűrűségi 

mutató ; W·lx-1·m-2; 

P    a vonatkozó terület megvilágításának  

vill.teljesítménye, W 

Ei   az i. terület átlagos megvilágítása, lx 

Ai  az i. terület nagysága, m2 
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 éves energiafelhasználási mutatót (AECI)  

meghatározása 

DE     az útvilágítási létesítmény éves energiafelhasználási 

mutatója,  Whm-2  

Pj     a j-edik működési időszakhoz kapcsolódó üzemi 

teljesítmény, W 

Tj      a működési profilnak a j-edik időszakához tartozó időtartam, 

amikor a felvett teljesítmény Pj ; h; 

A    az ugyanazon világítási elrendezés által megvilágított 

terület mérete,  m2; 


