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Előszó
TISZTELT OLVASÓ!
Manapság rengeteg cikk, tanulmány, kutatási eredmény bemutatása mellett – és gyakran
ezekkel együtt – sok áltudományos hír is jelenik
meg a világítástechnikával kapcsolatosan, hisz
jelentős világítási technológiaváltásnak vagyunk résztvevői, szemtanúi
és valamilyen szinten elszenvedői is.
A számtalan elektronikus és nyomtatott kiadvány megjelenése ellenére úgy gondoljuk, hogy van létjogosultsága a tizenegyedik évkönyvünk
megjelentetésének. Kiadványaink
magas szakmai színvonalára utal,
hogy számtalan esetben szakirodalmi forrásként vannak feltüntetve az
azokban közölt írások, tanulmányok, ajánlások.
A Világítástechnikai Társaság gondozásában kétévente megjelenő évkönyvünket ez alkalommal formabontó módon szerkesztettük.
Az eddigiektől eltérően, nem a tudományos
és szakmai cikkek kerültek előtérbe, hanem
kollegák önéletrajzi vallomásai, írásai a „Fényévek” című fejezetben. Felkértem azokat a kollegákat, akik évtizedeken át a világítástechnika területén dolgoztak, alkottak, a szakmájuk
jelentette a megélhetést, a hobbit, a sikert és
kudarcot, egy szóval az életüket, hogy írjanak
magukról, munkájukról, életükről. Arra voltam kíváncsi, hogy miként kerültek a világítás
területére, mit jelentett számukra a szakma és
a szakmai közösségünk, és kértem egy-egy
feledhetetlen történet elmesélését. Személyre
szóló felhívásomra huszonhárom kollega nyújtott igen érdekes bepillantást a szakterületen
eltöltött „fényéveikbe”.
A beérkezett írásokból megismerjük a kollegák emberi oldalát, közelebb kerülnek hozzánk azok, akiknek köszönhető a hazai világítástechnika fejlődése, a szakmai szervezetünk
életben tartása és működtetése. Utólag sajnálom, hogy ez a kezdeményezés nem jutott hamarabb eszünkbe, hisz bizonyára tanulságos,
példaértékű történeteket meséltek volna azok
a kollegák is, akik már sajnos örökre távoztak
közülünk. Csak néhány nevet említenék, a tel-



jesség igénye nélkül: dr. Gelléri Emil, dr. Lantos
Tibor, Pollich János, Polgár Péter, Dr. Schanda
János, Esztergomi Ferenc,…
Természetesen évkönyvünk további fejezetei szakmai írásokat tartalmaznak. A négy
fejezetre bontott szakcikkek a legaktuálisabb témákat dolgozzák fel.
A világítási technológiaváltás új
utak keresésére ösztönzi, de egyben készteti is a kollegákat a kutatás, fejlesztés, tervezés és gyártás
területén egyaránt. A közölt írások
az eddig elért eredményekről számolnak be. Az elméleti elemzések
mellett gyakorlati megvalósítások
is bemutatásra kerülnek.
A könnyedebb hangvételű cikkeket külön
fejezetbe soroltuk. Mindenképpen ajánlom
azok elolvasását is, mivel kitekintést nyújtanak
a nagyvilágba, betekintést a szakoktatásba és
világítási kultúránkba.
Mint a korábbi évkönyvekben tettük, ez alkalommal is az utolsó fejezetben beszámolunk
az elmúlt két év eseményeiről a VTT krónikában. Ezáltal, azok a kollegák is, akik valamely
eseményen nem vettek részt, néhány részletet
megtudhatnak az ott történtekről. Remélem,
beszámolónk egyben kedvcsinálóként is hat
majd a rendezvényeinken való részvételre,
illetve akik még nem tagjaink, azoknak a csatlakozásra Társaságunkhoz.
A Világítástechnikai Társaság tizenegyedik
évkönyve nem jöhetett volna létre az önzetlenül dolgozó kollegák szorgalmas és kitartó
szerkesztő, cikkíró, lektoráló és olvasószerkesztő munkája nélkül, amit ezúton is nagyon
köszönök mindenkinek.
Kedves Olvasó! Remélem, jelen kiadványunkkal sikerült hozzájárulni a világítási kultúra terjesztéséhez, és talál benne számottevő
érdekes, tanulságos és egyben hasznos publikációt, amivel felkeltettük érdeklődését a fény
és világítás szakmai rejtelmei iránt.
Budapest, 2017. május
Nagy János
elnök
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— Várkonyi László –

…A mondanivaló sok, az idő kevés…
1929. november 6-án születtem Balatonalmádiban.
Gyermekéletem itt és Veszprémben zajlott.
Részem volt a Balaton nyarából, meg a korcsolyázásra megidéző sziporkázó jég világából. De hasonlóképpen a friss bakonyi széljárta dimbes-dombos Veszprém romantikájából.
Még kis gyermek voltam, amikor megérintett a műszaki világ iránti múlhatatlan érdeklődés.
Hatéves koromban módomban állt a baráti
szomszéd jóvoltából megismerni egy 375-ös
gőzmozdony működését. A kapcsolat maradandó lett. (Kilenc-tízévesként 50 méter
hosszú, 7 cm nyomtávú „vasutat” építettem
a kertben: 5 váltó, jelzők, sorompók, mindez
központilag működtethetően.)
Aztán a háború vihara ezt a kis vasutat is
elpusztította.
Tizenöt évesen mint levente, tábori pékségben tanultam meg kenyeret sütni mozgó kemencében, mindezt már Ausztriában, amíg
„fel nem szabadítottak” a szovjet-barát bolgár
csapatok.
Kényszerturizmusom közben számtalan
légitámadást „volt szerencsém” megélni, illetve túlélni, és egy alkalommal megismerni
az ún. halál közeli tudatállapotot is. Amikor
megnyílik egy pillanat alatt az emlékezet
valamennyi „cellája”. 1945 végére, front,
fogság, tífusz és minden, ami velejárója volt
e korszaknak, de együtt volt az egész család.
Apám, bátyám, anyám és én. Életem legszebb karácsonya volt!
Eme kis kitérő után folytattam tanulmányaimat a Veszprémi Piarista gimnáziumban, amit ’48-ban államosítottak, de volt tanárainkkal örök tisztelet és barátság maradt
ezután is.
1950-ben érettségiztem és néhány „átirányítás” végén Szegeden kötöttem ki, fiz-mat
4

szakos tanárjelöltként. A várost nagyon megszerettem, na meg Algyő, ahova repülni jártunk, akkor ott még sport repülőtér volt…
Tanulmányaimat a Budapesti Tudományegyetem TTK fizikus szakán fejeztem be
1955-ben.
Kutatói munkakörbe szerettem volna elhelyezkedni, ám Budapesten már minden hely
elkelt.
„Leköröztek” bennünket azok, akik nem
„jártak” nyaranként katonai táborokba a
hadi tudományok elsajátítására, mert „betegek” voltak. Debrecenbe irányítottak az MTA
Atommag Kutató Intézetébe, ahova nem
mentem el, mert cseréltem egy volt osztály-,
ill. egyetemi társammal, aki viszont az Egyesült Izzóba nem akart menni. Ő ott vált neves
professzorrá, én pedig az ipari kutató-fejlesztő munkában találtam meg a kedvemre
való tevékenységet, amelynek eredménye sok
megvalósult ipari termék szabadalma és egy
sor elismerés (pl. két alkalommal a „Kiváló
Feltaláló Aranyfokozata” cím).
Izzóbeli pályafutásomat üzemmérnöki
státuszban kezdtem a Fénycső Gyáregységben, ahol hasznosíthattam kisülésfizikai
tanulmányaimat. Államvizsga-dolgozatom
tárgyát a fénycsövekben lejátszódó minőségkárosító kisülési anomáliák megismerése
és kiküszöbölése képezte. Akkor még nem
gondoltam, hogy egész aktív életemet az iparban fogom eltölteni. De itt hasznosíthatónak
láttam ismereteimet és technikai érdeklődésemet, aminek eredményeként sok helyütt tudtam mérés-, ill. gyártástechnológiai javaslatokat tenni, amit akkoriban újításként kezeltek
és némi anyagi vonzata is volt. Szükség volt
ezekre a technológia-fejlesztő támogatásokra,
mivel géproncsok maradtak vissza a kárpótlásra elhurcoltak után.
Amúgy pedig akkor egy zárt világban éltünk.
Segítőkészségem és közvetlenségem nyo-

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

fényévek
VTT 2016 Emlékezés
kicsit líraian…
mán ’56-ban be is választottak munkásaink
a Munkástanácsba, ami minden ellenkező
állítással szemben egy gazdasági irányító
szervezet volt, jugoszláv mintára. Ki is rúgtak ’57-ben. Lettem munkanélküli, miközben
gyermekünket vártuk. Feleségem még lelkes
egyetemista volt, aki ’56 október 23-án a diákok sorai között énekelte, hogy „Holnapra
megforgatjuk az egész világot”, majd két nap
múlva a Parlamentnél segítette, gyűjtötte a
sebesülteket.
De mikor a munkakönyvemért mentem ,
egy másik meghívást kaptam: fegyelmi tárgyalásra. Józanfejű volt kollégák folytatták
le, amelynek döntése alapján áthelyeztek a
Fejlesztési Főosztályra izzólámpát fejleszteni. Eleinte sértésnek éreztem, de kiderült,
hogy a technika a fényforrások igen széles
skáláját igényli. Megjelent a hadiipar, az
egészségügy, a hatásfok növelése és a nagynyomású kisülőcsövek – és nem utolsó sorban a gépjármű ipar – a nagynyomású halogénlámpa igényével.
Ez lett az a korszak, ami egy kutató-fejlesztő fizikus számára a kibontakozás lehetőségeit kínálta.
Ezzel együtt járt az alapkutatás, gyártmányfejlesztés, technológiafejlesztés, alkalmazástechnika megismerése, amivel pedig
együtt járt a vasfüggönyön kívüli országokban működő üzemek és szakemberek
megismerése és velük való együttműködés.
Abban az időben ez hatalmas dolog volt.
(És itt kell kiemelnem, hogy ha mindez
a lehetőség egy invenciózus ember számára
adatott meg, nagyon hasznossá tudott válni
az ismeretektől, beszerzési lehetőségektől
elzárt világ ipara számára. Ezért volt nagy
jelentősége minden hazai kutató és fejlesztő munkának és szabadalomnak.)
S mint ilyen tevékenységgel megáldott
szakembernek nyílt lehetőségem megismerni Európa legnagyobb autó-, illetve reflektorgyárait. Megismerni a kissé merev svéd,



a megbízható és korrekt német partnereket,
a lazább stílusú olaszokat, de nem utolsó
sorban az előttünk még kevéssé ismert távolabbi szakmai és társadalmi világot: Japánt!
(Tokiót és Nagoyát.)
A japán munkamorált, ahol szaladva „jártak” a gyár udvarán, és az este megbeszélt
feladatot megoldották reggelre. Karikás szemekkel ugyan, de teljesítették a feladatot.
Pontosan és mereven. Ahol a liget fáinak
ágait is szintekre szabályozták léckalodákkal.
És amikor természetet véltem felfedezni
egy föld alatti áruházrendszer központjában
egy kiterjedt körmedencében úszó hattyú
láttán... és odavitt a kíváncsiság, hát kiderült,
azt a jól megalkotott hattyúmadarat a víz
alatti nagy méretű Seiko óra- perc mutatója
„űzi” körbe-körbe. Hát igen ezt csak egyszer
kell jó megalkotni, aztán sokáig működik.
Ez csak egy volt a sok hasonló közül.
Egy hónapig tartott, amíg elkészült a
közös szellemi munkát igénylő gyártósor
egy új gyártmányunkhoz, így volt időm
egy kis betekintést nyernem – zártsága ellenére is – abba a világba, amelyet először
csodáltam, majd megszoktam, de végül
már meguntamazt az agyonmechanizált
életet.
Ugyanakkor szembesülnöm kellett azzal
is, hogy ott mit tudnak, ill. tudtak rólunk.
Már az első útonkon érdeklődött a taxis,
hallván furcsa beszédünket: „Honnan jöttek?” -Budapestről! Ez „nem jött be”, azaz
Hungary! „Ja igen! Klampár, Jónyer, pingpong!” volt a válasz. Hát ennyit tesz a sport.
Nyugtáztam!
Más körökben a Kodály-módszer volt
nagyon ismert és elfogadott. Zenei ismertségünket talán a Magyar Rádió Gyermekkórusa alapozta meg, csak növelni tudta a
Kobajasi Kenicsiró első helyezése az MTV
„I. Karmester Versenyén” 1974-ben. És en�nyit meg a zene tesz!
Nem hagyhatom ki mordvin barátainkat (rokonainkat?) sem. Kutatás-fejlesztési
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együttműködés révén kétszer volt alkalmam fővárosukban, Szaranszkban járnom.
Moszkvából már csak vonattal volt szabad tovább utazni. De egy ilyen óriási
transzszibériai vonat maga is lenyűgöző látvány. A benne zajló élet pedig egy sajátos
világ. Hajnalban sajnos el kellet hagyni „szálláshelyünket”, mert egy szárnyvágány „vicinális” vonalán utaztuk a fővárosig. Szerény
vonatunkat az a dízelmozdony-típus vontatta, amilyeneket akkoriban a MÁV vásárolt
fővonalainkra.
Korszerű fényforráskutató, óriási fénycső- és félvezető-gyártásnak lehettem szemtanúja. A várostól kissé távoleső kutatóban
igen kellemes és magas műveltségű, jól képzett szakemberekre találtunk.
Az elvárások és a célkitűzések persze
eltérőek voltak, de a fémhalogéncsövek és
pl. reptérvilágítási halogénlámpák terén ös�szetalálkoztak munkáink. Tevékenységünk
koordinálását egy németül is beszélő kedves
mordvin nő végezte. Rátaláltunk néhány
közös szóra is.
Egyik alkalommal felkérést kaptam otthonról, felvenni a kapcsolatot a Fénycső
Gyár főmérnökével, hogy rendben van-e
az év végén leszállított négy fénycsősor. A
főmérnök barátságosan fogadott és csakhamar előkerült ennek tanúsága a vodka
is, amit mi „barackkal” viszonoztunk. „ Hát
igen voltak a fejelőgépen némi tenni valóink,
de hát, értjük mi, év vége volt és a terv…!
Nicsevo! Vannak rá jó szakembereink.” Így
aztán a barack, meg a vizespohárral mért
vodka, adagok elfogyasztása után már csak
a kedélyes ”drúzsba” maradt mint végszó. Ja,
meg az „intenzív igénybevételtől” merevvé
vált tolmács, akit barátaink hazaszállítottak
és meg is rendelték számára az elsősegélyt.
Hát meg is érkezett rövidesen nagy vöröskeresztes fehér méretes kelléktárával egy „tekintélyt parancsoló megjelenésű” Marjuska,
és feltette nemes egyszerűséggel a kérdést:
Csalavek! Megiszik most két korsó vizet,
6

vagy kéri ezt (!) – és előkerült a tekintélyes
méretű gumicső.
Az előbbit választotta! Úgy tűnt eredménnyel, mert egy óra múlva már működött a tolmács.
Olyannyira, hogy elindulhattunk várost
nézni. A „végeláthatatlan” sugárúton mindjárt egy (’30-as évek) ballonos sztratoszféra
kutató emlékművét láthattuk, amely méltóságteljesen állt egy kis ligetben.
Majd a nagyméretű pályaudvaron találtuk magunkat. Az éppen beállt vonatból
kiáradó nép majd elsodort engem, a tanácstalanul lépcsőn ácsorgót.
S egyszer csak kivált közülük egy ember
és ölelgetni szorongatni kezdett: „Magyarok
vagytok!? De Örülök nektek! Nálatok voltam katona. Magyarok jó emberek.!” Az élmény felemelő volt! Ám a helyzetem kevésbé. Nem ok nélkül ácsorogtunk a lépcsőn.
Hanem mert valami olyasmit kerestünk,
aminek erre felé gyakran jellegzetes „illata”
szokott lenni! Előtte már kis híján bementem a réveteg fényű, helyi policija őrszobájába, de még idejében eszméltem. Kimenekültem, mielőtt a dokumentumomat kérték
volna! Mert hát ugye az nem volt! Kísérőnk,
aki Moszkban „fogadott” bennünket, még
ott, melegében átvette azokat megőrzésre.
(Így aztán nem maradt más számomra,
mint a kevésbé kockázatos bájos kis liget.)
Kellemesebb emlék egy múzeumi látogatás, ahol egy a 20-as években Dél-Amerikába emigrált, majd a 60-as években hazatért
szobrászművész ébenfából alkotott, csodálatosan kidolgozott szoborgyűjteményét
mutatták be. Közel tucatnyi, különböző
karakterű női mellszobor, illetve egy Mózes-mellalak kompozíció, amelynek szakálla különböző délszaki fák gyökereiből volt
kialakítva, valamint utolsó darabként egy
meglehetősen erotikus férfi-nő szoborcsoport volt kiállítva. A szóbeszéd szerint a
szép nők több mint modelljei voltak a művésznek.
Sajnos azonban második utam alkal-
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mával nem volt módom megmutatni társamnak a csodálni való szoborcsoportot.
Paravánnal volt leválasztva... Úgy tűnt, hogy
győzött a szocialista erkölcs!
A Moszkván át vezető útjaim emlékeiként nem első sorban a kötelező és fegyelmezett Lenin-látogatás, de az elegáns
moszkvai nők tettek jó benyomást.
Az az emberség és kedvesség pedig amiben Szaranszkban részesültünk, feledhetetlen maradt. De nem kevésbé az elszigeteltség ellenére magasan képzett szakemberek
világa is.
Szaranszk, Mordvinfőld fővárosa, ahova
nem volt szabad repülővel menni, ma nyitott város, ahova utazási irodák hirdetik
repülős útjaikat.
Két év múlva ismét Japánban volt teendőm A keményüvegű H4 lámpa gyártásához onnan szereztük be a gyártósort és mint
a típus fejlesztője és ismerője, technológiai
egyeztetéseket folytattam, aminek központi
témája az izzóspirálok fejtárcsához történő
pontos beszabályozása volt. Közölték, hogy
ők nem fognak optikai projektort alkalmazni. Számítógép vezérli majd az automatizált
műveletet. Csak a tűrésekkel ellátott rajzot
kérik. De hát azért jöttem, hogy megbeszéljük a műveleteket... Fél óra múlva indulni
kellene a reptérre! Na jó: mi „alakfelismerőt”
építünk be és ez vezérli a rendszert. Jó-jó…
De hiszen az COCOM-listán van! -mondtam. Igen Várkonyi szan! De ez a mi dolgunk!
volt a válasz. Hát így került be Tungsramhoz
a legkorszerűbb technika és az első alakfelismerő Magyarországra. A Ferihegyen aztán meggyült a bajom a vámosokkal, mert
12 karakteres volt a zsebszámolóm és ezzel
túlléptem a 10 ezer forintos (!) határt.
Nem telt el egy hónap, kaptam egy
új kérdést a kereskedelemtől: vállalnék-e
egy tájékozódó utat Algírba, egy esetleges
gyártósortelepítés vonatkozásában. A tömény japán technika után ez jó lehet gon-



doltam. Vállaltam. Nem tévedtem. Akkor
még erősen éltek a franciák emlékei: az
ellenszenv, de még is valamiféle tisztelet is,
ami a későbbi tárgyalások során kiütközött.
Gyakran volt vonatkoztatási alap az ő ilyen,
vagy olyan produkciójuk. Algír közelében,
egy állami kézben levő (!) vállalatnál volt
a tárgyalás csütörtöki napon. Hát ki jutni
sem volt könnyű, de vissza Algírba, enyhén
szólva nehézségekbe ütközött. Hát hétvége
volt! Másnap péntek (!), aztán szabad szombat, majd pedig vasárnap! Volt hát időnk,
hogy egy külszolgálatos házaspár öreg CV
4-esével átkeljünk az Atlaszon a sivatag
pereméig. Egy kis város, egykor szép, franciák által épített és elhagyott és elhanyagolt szállodájában szálltunk meg, amelynek
ablakain ott maradtak az acél zsalugáterek.
Az étteremben burnuszos férfiak szúrós
tekintete szegeződött ránk, amiért nem
éreztük túl jól magunkat. Gyors vacsora
volt úgy éjféltájt. De a bársony-fekete mély
égbolt a szikrázó csillagokkal feledhetetlen
emléket hagyott.
Utunk alatt láthattunk a Légiótól elhagyott erődítést és hidakat. A síkságon nomád beduinokat, de a csador mögül kivillanó szemével minden kifejezésre juttató
villámló tekintető beduin nőket is…
Előző utam (Japán) után csodálatos kontrasztjaként maradt meg bennem egy életkép, ahogy egy ápolt, fényes szőrű fehér
szügyű szamáron „utazó” öltönyös ifjú ember igyekszik a vízmosta köves úton arájához a szomszéd faluba. Miközben ezt elmagyarázta, fénykép is készülhetett róla.
Tehát jó választ adtam az induló kérdésre.
A gyártósor telepítéséből persze nem lett
semmi. Nem rajtunk múlott!
Visszautunk Algírból már egyszerű lett
volna. Ámde fél nap várakozás után sem
érkezett meg valahonnan Dél-Afrikából az
Aeroflot AN 64 gépe, amiért kis kerülőre
kényszerültünk.
(Innen csupán egy sámándobot, meg
egy kecskeláb markolatú nomád tőrt hoz-
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tam, aminek hegyébe Ferihegyen turkálás
közben belenyúlt a szegény vámos, kis jóvátétel) Egy aprócska szemelvény volt ez
abból a másik világból.
Akadtak persze bőven élményeim a Váci
út tájékáról is.
A termelési igazgatóhoz hívtak fontos és
sürgős ügyben.
Az igazgató társaságában három csupa
arany vállapos, csíkos pantallós „tábornok”.
A „a tiszt elvtársak” azért vannak itt, mert
egy igen nagy szilárdságú (rázásszilárd) lámpára van szüksége a Néphadseregnek, amit
eddig a lengyel elvtársak szállították. De ez
megszűnt.
Nagyon kíváncsivá tettek! Erre elővesznek egy P45t fejű aszimmetrikus autófényszóróizzót.
Jól megnézem az izzót, meg őket is. Köztük az egyik olyan „negyedesnek” tűnt és
tank volt a fekete paroliján. Ezután előadtam,
hogy a mi lámpáink minden rázásvizsgálatnak megfelelnek, még az ASA-nak (USA) is.
Azon kívül túlélik a Csepel teherautó rezgő
sárhányóján lévő fényszóró igénybevételét,
na meg az NSZK-béli dízeltaxikat is, a Zetor
traktorról nem is beszélve…
De ahogy én a tiszt elvtársakat elnézem,
itt egy olyan nagy tömegű járműről van szó,
amelyik csak úgy siklik át a terepen, és az
éppen ezért nem rezeg! Ha meg egyszer
mégis rezeg… már nincs tovább szüksége a
nagy szilárdságú izzóra.
Erre a legmorcabb feketeparolis tiszt elvtársból is kibuggyant a nevetés. Igaza van
Várkonyi úr! Így ért véget a nagyon titkos
tankizzó specifikálása.
Megfordult nálam Kádár elvtárs vadászpuskája is, amire infrareflektort kellett szerelni. Állítólag szívesen vadászott éjszaka is.
Ez akkor divatos volt, és nem hagyta meg
áldozatának az utolsó esélyt!
Csehszlovákiába kellett utaznom ugyancsak infrareflektor-ügyben. A reflektort
egy olyasféle gyárban készítették, mint pl.
8

a Lampart. De ott írógépet gyártottak… A
fő kérdés a fényforrás élettartama lett volna.
Ez egy különben ismert Xe ívlámpa volt kisebb hosszal. Ez volt a mi feladatunk.
Két napja ment már a gittrágás, hogy
hány száz óra legyen az elfogadott élettartam. Nehéz ügy volt, de eldöntötte az én
szakértő társam, aki szintén piroscsíkos pantalló viselésre volt jogosult, de civil főtanácsosi minőségben igyekezett kúrálni a sziklában töltött évek klausztrofóbiáját. „Nem
értem mit kell ezen ennyit vitatkozni? Tudjátok hány óra egy harckocsi élettartama?
Le van írva a N. H. Háború sorozatban! 64
óra! (Persze harci viszonyok közt.)
A Licht Handbuchkban viszont képekben
ismertetik a rövidívű Xe lámpa harckocsira
szerelt IR-célú alkalmazását. Ehhez persze
tudni kell, hogy a Xe ívlámpa spektrumában igen jelentős az IR-tartomány. (Ezért
kicsi a lumen/W.) A hadseregek ma már az
ún. passzív rendszereket alkalmazzák.
Visszatérve a fejlesztői tevékenységre,
hangsúlyozni kell, hogy a 60-, 70-es években igen széles körű volt az új fényforrások
iránti igény, amelyek megvalósításához immár megvoltak a technikai feltételek. Ilyen
volt például a kvarcüveg, majd a vycor üveg
gyártása, a ritka földfémek hozzáférhetősége és más egyebek. Így élhette reneszánszát
az izzólámpa nagynyomású halogénadalékos kivitelben, de alapjában a higanylámpa is a különböző fémadalékokkal javított
spektrumával stb.
De nagy volt a házi mozi divat is, amihez újabb és újabb optikailag legalkalmasabb megoldásokat igényeltek a készülékek. Hasonló volt a helyzet a közvilágítás
és nagy terek világítása vonatkozásában
is. Az újabb és újabb eredményeket és típusokat pedig rendszeresen ismertettük a
felhasználókkal.
Ezt a célt szolgálta a jól felszerelt – Eötvös
utca 11. alatti – Világítástechnikai Állomásunk,
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ahol egyébként állhatatos „műhelymunkák”
folytak a világítási kultúra javítása, irányítása
és intézményesítése ügyében. A magam részéről „második otthonomnak” éreztem a VTÁ-t,
amiben nagy szerepük volt az ottani kollégáknak: Gács Istvánnak, Debreczeni Gábornak
és Pollich Jánosnak, akikkel igen jó szakmai és
emberi kapcsolatot ápoltam.
A minden tekintetben nagyértékű VTÁ
elvesztése fájóan érintett, mintha egy kicsit
hontalanná váltunk volna. Nem is akartam
elhinni, hogy ez ilyen egyszerűen megy.
Megszűnik!

Úgy éreztem ismét talaj, saját talaj van a lábunk alatt, és ezt szerény lehetőségeimmel
magam is támogattam.
A VTT aktivitása és nemzetközi ismertsége és szerepvállalása túl mutat minden
korábbi munkán, ami a jól szervezett vezetőségi tevékenységet bizonyítja.
Mondhatom talán így: Köszönjük, mi,
akik előttetek jártunk!
Ennyi volt az emlékezés! Egy morzsa, életem keserédes kenyeréből.

Éppen ezért igen nagyra értékelem azokat az erőfeszítéseket és munkát, amit Nagy
János kollégám és barátom fordított egy, ha
szerényebb, de „saját otthonunk” létrehozására a Világítástechnikai Társaság keretében.

Nem kívántam önéletrajzot írni (írtam
azt eleget), csupán az életemről írtam, amivel kicsit magamat, kicsit az általam megélt
világot, az általam megismert rendszereket
és azok groteszkjeit akartam érzékeltetni.

Epilógus
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— Poppe Kornélné –

A Társaság hiteles történetét többen szakszerűen, adatokkal alátámasztva részben már
megírták, részben ki fogják egészíteni – így
erre nem is vállalkozom. Inkább egyes mozzanatokat, szempontokat próbálok felvillantani.

Elődök, példaképek
A világítástechnika, fénymérés-technika
világába Somkuti Adolf vezetett be. Alapvető volt Somkuti jegyzete, amiben félreérthetetlen tisztasággal, világossággal ismertetett meg a világítástechnika fogalmával. Ő
vezetett be a CIE munkásságába is mint a
2. „Fénymérés” Divízió akkori magyar tagja, valamint a Szabványügyi Hivatal akkori
munkájába is. Ennek a szabványosítási munkának másik fő képviselője volt dr. Lantos
Tibor, aki a világítástechnikai oktatás egyik
mentora is volt. Tőle tanultam a világos előadás és publikáció alapjait. Szerteágazó műveltségének köszönhetően a tanulmányutak
felejthetetlen társa is volt. Szakmai életem
alakulásának egyik fő alakja volt hajdani évfolyamtársam és barátom dr. Schanda János
is. TUNGSRAM-MÜFI Kutatás együttműködési szerződésben főleg a spektrális mérések világában segített eligazodni, és ő kapcsolt be a CIE munkájába is, ahol Somkuti
Adolf után én lettem a 2. Divízió magyar
tagja, és ezt a szerepet a 90-es évekig meg
is tartottam. A TUNGSRAMOS kollégák
közül a Fényforrás Fejlesztés világában Demeter Károly és Várkonyi László segített eligazodni. Fő területük: halogén autólámpák,
színkorrigált kisülőlámpák. Utóbbiak nemzetközi csereméréseit szerveztem meg. A
világítástechnikai alkalmazások terén döntő
szerepe volt a Világítástechnikai Állomásnak és vezetőinek, eleinte Gács István, majd
Debreczeni Gábor és Pollich János vezetésé10

vel működött és adott otthont a szakosztálynak, ahol Gergely Páltól tanultam meg egy
rendezvény előkészítésének és levezetésének alapjait. Felejthetetlen élményt jelentett
az általa szervezett 1989-es budapesti „Lux
Europa”, ahol rám a tolmácsok tevékenységének „pásztorolása” hárult, mivel ekkor
már egy ideje angol-német szakfordítóként
is tevékenykedtem. Mindezekre a koronát
a Világítástechnikai Kislexikon szerkesztése tette fel, amelynek szakmai egyeztetéseit részben a Poppe-lakáson végeztük el,
dr. Lantos Tibor, dr. Borsányi János, Arató
András, Eperjessy Mari és Vidovszky Ági
részvételével.

Oktatás
A magyar világítástechnikai felsőfokú
szakképzés otthona a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola dr. Borsányi János és Bárczy
Barnabás gondozásában. Ebben az 1970-es
évektől kezdve részt vettem és megírtam
az első jegyzetet „ A Fénytechnika alapjai”
címen, amelynek javított kiadásait mindvégig használták. Ebből alakult ki a posztgraduális szakmérnök-képzés, amit számos,
ma is vezető világítástechnikus végzett el.
Emellett említendő a Mérnök Továbbképző
keretében indult előadássorozat, amelynek
előadója voltam Jáni Valival együtt. „Aki
tudja műveli, aki nem, az tanítja” jelszó alatt
a BME szakmérnöki tanfolyamán is oktattam a fénytechnika alapjait, mindezt nagyon élveztem és sok tehetséges hallgatót
sikerült a terület szépségéről meggyőzni, és
pályafutását örömmel kísérni. Oktatási tevékenységemet a Tungsramon belül is folytattam belső tanfolyamokon és diplomázók
konzulenseként. Lelkesen támogattam beosztottaim továbbképzését és tudományos
munkájukat, vezetésem alatt doktorált Vida
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Dénes, Neugebauer János és későbbi utódom, Székács György is. Déri Tamás ösztönzésére a MAV segédtisztek számára is oktattam a fénytechnika alapjait.

Helyszínek
Maradandó élményt jelentettek számomra a Világítástechnikai Társaság által szervezett belföldi és szomszéd országokba szervezett kirándulásai is. Ilyenek voltak például
az esztergomi Közvilágítási Ankét utáni felvidéki kirándulás, ahol helyben láthattam a
garamszentbenedeki oltár helyszínét és sétáltunk a Körmöcbánya és Selmecbánya patinás
utcáin, vagy a nyíregyházi Ankétot követő
erdélyi úton a máramarosszigeti Skanzen és
a Vidám Temető meglátogatása, de az itthoni galyatetői Ankétot követő Piszkés-tetői
Csillagvizsgálóban tett látogatás is. A kalocsai
Ankét után a szépséges szabadkai városháza
üvegablakairól Kossuth és Rákóczi tekintett
le ránk és gyönyörködtünk a palicsi üdülőövezet szecessziós épületeiben is. Külön öröm
volt számomra a Társaság új otthonának, a
Világítás Házának berendezése, felavatása is.



Csemegék szakmai életemből
Baby Blue újszülött kori sárgaság kezelésére szolgáló speciális fénycső kifejlesztése
a Madarász utcai kórház megkeresésére. A
speciális fényport abszorpciós mérések alapján állítottuk össze.
Mustkezelés germicidfénycsővel: A
MEE-beli információk alapján az ÉMÁSZ
közvetítésével keresett meg a Tarcal (Tokaji
borvidék) TSZ, ahol a 90-es évek elején tapogatóztak must exportjával Svédországba,
de a must hamar megerjedt, és lehetőséget
kerestek a tartósabbá tételére. Javasoltam,
hogy vékony rétegben folyatott mustot sugározzák be germicidlámpával. A módszer
bevált, és hálából felejthetetlen egy hetet
tölthettünk férjemmel Sárospatakon és a
Zemplénben. Itt fedeztem fel a száraz Tokaji
Furmintot, ami azóta is a kedvencem ünnepi koccintásokhoz.
Így vált a Világítástechnikai Társaság
második családommá, amelybe örömmel
engedtem bekapcsolódni a szakma szeretetével megfertőzött fiamat is.
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— dr. Borsányi János –

Talán azzal kellene kezdenem, hogy viszonylag későn kezdődött a kapcsolatom a
világítástechnikával, eddigi életemnek csaknem a felénél jártam, amikor képletesen szólva „kigyúlt a fény”, és megvilágította későbbi
utamat.
A fizikai kémia oktatója voltam a Kandó
Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán,
okleveles vegyészként másfél évtizedes
tanári gyakorlattal a hátam mögött.
Tanszékünknek szoros kapcsolata volt az
Egyesült Izzóval (a ’70-es évek elején jártunk), olyan szakági képzéseket indítottunk, amelyek irányítottan az Izzó műszaki
szakember utánpótlását célozták. Ilyen volt
a Fényforrás- és Elektroncső ágazat is (az
Elektroncső az évek során természetesen lekopott róla). Az ágazati tantárgyak zömét az
Izzó mérnökei tanították, de a Főiskola célja volt, hogy ezt fokozatosan belső oktatók
vegyék át. Így történt, hogy akkori tanszékvezetőm, Szabó Béla tanácsára beiratkoztam a BME-n éppen akkor induló Fényforrás-technológia szakmérnöki képzésre,
amelyet 1975-ben el is végeztem. A képzés
tematikája természetszerűen a fizikára és
kémiára alapult, így szívesen vettem ezt az
irányváltást. A Főiskolán először a laborgyakorlatok vezetését vettem át, majd az előadásokat, sőt az ágazat vezetését is. A fizikai
kémia oktatására új kollégát vettek fel és az
én szakmai sorsom az elkövetkező 30 évre
szorosan összekapcsolódott a világítástechnikával. Igen, a világítástechnikával, mert az
oktatás súlypontja lassan áttolódott az alkalmazástechnika irányába; a szakma részéről
igény mutatkozott nem pusztán „fényforrás
szakos”, hanem szélesebb területre képzett
(világítástervező, üzemeltető) szakemberek
iránt is.
Innen kezdve nem tudom magamban
12

elkülöníteni, hogy mit jelentett számomra
a világítástechnika és mit a VTT. Amikor
a fentebb említett súlypont-áthelyezés (elsősorban Gergely Pál és dr. Lantos Tibor
javaslatára) megtörtént, tagja lettem a MEE
Világítástechnikai Szakosztályának, és egyre
gyakoribb látogatója az Eötvös utcai Világítástechnikai Állomásnak. Már szakmérnök
hallgató koromban megismertem ezt az intézményt, ahol Debreczeni Gábor előadásai
vezettek be a világítástechnika birodalmába.
A későbbiekben egyre szorosabbá vált
kapcsolatunk; a Szakosztály tagjaival közösen dolgoztuk ki a Kandó szaküzemmérnöki tematikáját, az oktatást is közösen végeztük. A tanfolyam Gergely Pál, dr. Horváth
József, Jáni Józsefné, dr. Lantos Tibor, Poppe
Kornélné és Vincze Vilmos közreműködésével indult el.
1995 óta már valójában Világítástechnikai
Társasággal való kapcsolatról beszélhetünk,
ekkor történt a Szakosztály Társasággá alakulása.
Azóta 21 év telt el.
Nehéz hiánytalanul felsorolni azokat az
eseményeket, momentumokat, emlékeket,
amelyek a VTT-hez kötnek. Ilyen pl. a végzett Kandós diákok felkészítése a hallgatói
ankétokra, amelyek színhelye kezdetben
még az Eötvös utcai Állomás volt, de jó érzéssel gondolok vissza a Kutatók Éjszakáira
is, ahol VTT-s kollégákkal együtt sikerült
„elkápráztatni” az érdeklődőket. Szomorú
emlék marad az Állomás megszűnése, de
ugyanakkor lelkesedéssel töltött el – gondolom mindnyájunkat – a honfoglalás az
újpesti Világítás Házában; örömmel működtem közre a fényforrásfal tervezésében,
megvalósításában. Két ízben kaptam felkérést a jelölőbizottságban való szereplésre,
majd én is a jelölés „tárgya” lettem; két cikluson keresztül a VTT elnökségi tagjaként
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igyekeztem gazdája lenni a világításoktatás
területének. Magam is számos oktató jellegű előadás és tanfolyam megtartására
kaptam felkérést, ezek mind a VTT égisze
alatt bonyolódtak le (áramszolgáltatóknál,
mérnökkamarai továbbképzések keretében,
bolti eladók számára, a kedd délutáni szemináriumok programjában stb.).
Nagyon jó visszagondolni arra a
team-munkára, amelynek eredménye a Kislexikon szerkesztése-írása és megjelenése
lett; a múzsa csókját egy-két korty jóféle bor
helyettesítette. Kár, hogy a 2001-es megjelenés óta nem született meg egy korszerűsített és kibővített kiadás! Ide sorolom (bor
nélkül) az eddig megjelent 10 évkönyvet és
a Közvilágítási Kézikönyvet, amelyeknek
lapjai nagy többségben a Társaság tagjainak
felkészültségét, munkájuk eredményességét
tanúsítják.
Ne feledkezzünk el azonban azokról a
kellemes órákról se, amelyeket kirándulásokkal, fehér asztal melletti beszélgetésekkel, sőt közös énekléssel töltöttünk el.
Ezek általában a Közvilágítási- és a Lumen
V4-es ankétoknak voltak nemcsak velejárói,
hanem maradandó élményt is nyújtottak.
Élénken bennem él többek között a sóstói, a szatmárnémeti hangulatos vacsora,
a gyulai fürdőzés, az aradi borkóstolás, a
máramarosszigeti táncos-pálinkás délután,
vagy a visegrádi várjáték emléke. Mindez elnökünknek, Nagy Jánosnak nemcsak szakmai irányú, hanem a szórakoztató-kulturális
programokat célzó tevékenységét dicséri.
A színvonalas szakmai műhelymunka és
a jó hangulatú kikapcsolódások mellett – az
emberi halandóságból adódóan – szomorú
eseményeknek is tanúja lehettem. Tagságom évei alatt sokszor kellett valamelyik temető felé venni az utamat; Gelléri Emil bácsitól, a közelmúltban eltávozott Esztergomi
Feriig sok kedves kollégától kellett végső búcsút venni; valamennyiükről maradtak bennem olyan emlékek, amelyek nem engedik
elfelejteni őket.



Végül meg kell említenem - felsorolás
nélkül – az elismeréseket, amelyeket a Társaságtól, vagy a Társaság javaslatára kaptam.
Tagadhatatlanul jólestek, de az emberben
mindig felmerül a kétely: megérdemelte-e őket. Mégegyszer köszönetet mondok
mindazoknak, akiknek részük volt a díjak
odaítélésében. Minden elismeréstől függetlenül, egyszerűen jó volt, és jó most is a VTT
közösségéhez tartozni; az emberek megbecsülik, segítik egymást, nem szégyellnek
egymástól tanulni, egymáshoz való viszonyukban a szakember mellett észreveszik
az Embert is.
Ami magát a szorosan vett szakmát illeti,
több mint három évtizedes világítástechnika-oktatói múlt van mögöttem, részben a
„Kandóban”, részben egyéb intézményekben (GE, BME). Ide sorolhatom a laborfejlesztő és tankönyvírói tevékenységet, az
egymást követő szakmérnöki tanfolyamok
szervezését, a tapasztalatszerző nyugat-európai utakat, amelyeket a világítástechnikának köszönhetek. Közben jónéhány olyan
tanítványt sikerült nevelni, akik a szakterületen maradtak, és pályájukon a főiskolai
tanulmányaik alapján boldogulni tudtak.
A szakma megszerettetésén kívül mindig
törekedtem a helyes nyelvhasználatra, a
természettudományos gondolkodás hangsúlyozására, tapasztalva, hogy nem mindig
az ún. modern oktatási módszerek a leghatékonyabbak. Az oktatáson kívül egyéb
- világítással kapcsolatos - tevékenységek
sem kerültek el; ide sorolom az igazságügyi
szakértést, szaktanácsadást, rádióban való
szereplést stb., amelyeknek szívesen tettem
eleget.
A Főiskolán a világítástechnikának éveken keresztül egyedül voltam gazdája, az
idő előrehaladtával társról, sőt utódról
kellett gondoskodni. Nem volt könnyű,
egyelőre csak rövidtávú megoldások
kínálkoztak, míg végre a szerencse
sietett segítségemre. 2001 nyarán kőszeghegyaljai nyaralónkból kellett valamiért
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kilépni az utcára, amikor éppen egy
méretes autó kívánt megfordulni a ház
előtti térré szélesedő úton. A gépkocsivezető megismert, integetett, én is felismertem benne egy régi szakmérnök hallgatót,
az ELMÜ közvilágítással foglalkozó mérnökét, Molnár Károlyt, aki népes családjával éppen arra kirándult. A kölcsönös
üdvözlés után azonnal nekiszegeztem a
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kérdést: nem volna-e kedve átjönni a Kandóba világítástechnikát tanítani. A választ
évek óta ismerjük: volt kedve…
És még mondja valaki, hogy nincsenek
véletlenek! (Vagy, hogy nincs Gondviselés.)
Szakmai életem második felét így nagyrészt a világítástechnika és az oktatás
összefonódása jellemezte. Úgy érzem, nincs
mit megbánnom.
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— Jáni Józsefné Vali –

Éveim száma bőségesen ad lehetőséget,
és forrást a visszaemlékezésre. Mindig bizakodó és optimista beállítottságú voltam, így
most mondhatnám azt is, hogy „csak a jóra
emlékezem”. Mindenesetre ezekre gondolva írom ezt a kis visszaemlékezést.
Diplomámat 1956-ban szereztem meg,
amely többszörösen is emlékezetes év. A
BME Villamosmérnöki Karán végeztem
jeles eredménnyel. A foglalkozás, amit választottam, nem mondható éppen nőiesnek,
de ez számomra akkor kihívást jelentett (és
mindig is szerettem a kihívásokat).
Mivel vidéki voltam (Debrecenből származom), és a szüleimnek nehézséget jelentett a támogatásom, megragadtam minden
alkalmat, hogy mielőbb munkába tudjak
állni.

Szerencsém volt! Egy budapesti nagy tervezővállalat – az ÉVITERV – vezetői éppen
végzett hallgatókat kerestek. Jelentkeztem,
és fel is vettek.
Akkor persze még nem is gondoltam,
hogy ez a vállalat lesz első és egyben utolsó munkahelyem a nyugdíjig (amit nyugdíj
után – épp a rendszerváltásra esett a nyugdíjazásom – több is követett).
1988-tól több éven át mint szaktanácsadó
működtem a Tungsram-nál, az EKA-nál és
PVV-nél. 1992-ben minisztériumi ajánlás
alapján elvállaltam az akkor induló, első

épületvillamos szaklap, az Elektroinstallateur szakszerkesztését, amit a mai napig is
folytatok.

Pályám során sokat kellett tanulnom és
igyekeznem, mert egy nőnek mindig is többet kellett bizonyítania, hogy elismerjék a
szakmában. Szerencsésnek érzem magam,
mert szép és igényes, kihívásokkal teli munkáim voltak.
A munkavégzés mellett két szép gyermekem született és szerető, támogató férjemnek és családomnak köszönhetően a szakmai karrierem is töretlen maradt. Boldoggá
tett, hogy munkámat sok-sok kiváló munkatárs és barát is segítette az idők folyamán.
Elismertek, és szépen haladtam a pályámon, a világítástechnika pedig egyre inkább
a legkedvesebb szakterületté vált számomra. Az idők során az egyszerű tervezőből,
irányítótervező, szakosztályvezető, majd
szakági főmérnök lettem. Emellett az oktatás és a tudományos munka terén is értem
el sikereket.
Legkedvesebb és legemlékezetesebb
munkáim közül néhány:
• Országház Munkácsy termének klímával
kombinált világítási berendezése,
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• a futballstadionokban az első pályavilágítások tervezése (világítástechnikai és
energiaellátási tervek készítésében való
részvétel, valamint a pályavilágítások beállításának terepi munkái),
• közvilágítási típustervek készítése (számítógépes világítástechnikai feldolgozás),
• Kubában a VIT-re készült dísz- és sportvilágítási tervek készítésében való részvétel.
Munkámat nemcsak a cégem honorálta
kitüntetésekkel, hanem a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől (amelynek több
mint 60 éve vagyok tagja) és az Építőipari
Tudományos Egyesülettől is több elismerést
kaptam.
Nagyon boldog vagyok, hogy 2016-ban
átvehettem a gyémántdiplomámat.
Az ÉVITERV-nél korábbi főmérnököm,
majd igazgatóm – Gergely Pál – felkérésére,
aki egyébként a Világítástechnikai Szakbizottság vezetője is volt, évekig láttam el a
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bizottság titkári feladatait. E munkám során
igen sok kedves kollégával ismerkedtem
meg, és igazi baráti kapcsolatok alakultak ki
mind hazai, mind külföldi viszonylatban.
Kicsit visszatérve a gyakorlati munkáimra, a pályavilágításokhoz fűződnek a legkedvesebb emlékeim, noha az országban több
helyen számos kapcsoló- és transzformátorállomást is terveztem.
Örökké emlékezetes számomra a Népstadion első, színes közvetítésekre is alkalmas
világítási berendezéseinek tervezése és kivitelezése. Itt a tervezési munkán kívül a kivitelezési, szerelési munkákat is művezettem.

A kép az MTA budavári épületében zajlott tudományos konferencián készült a
’80-as években. A képen: Szepessy Sándor, Jáni Vali, Gergely Pál.

A mellékelt képeket mint kedves emlékeket őrizgettem. Egyiken éppen az oszlopfejen végzem a beállítási munkákat. A
másikon közelebbről is látszik az EKA által
gyártott fényvetők egyike.
„… de hol van már a tavalyi hó?!” Hol van
már a Népstadion, hol vannak a régi oszlopok, berendezések? Az idő nem áll meg,
de azért érdemes visszaemlékezni a régi
pályákra, az akkori világítási megoldásokra,
amelyek abban az időben világszínvonalúak
voltak.
„ Tempora mutantur et nos mutamur in
illis”, azaz az idők változnak és változunk
velük mi is!
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— dr. Vetési Emil –

Hogyan került a világítástechnikával kapcsolatba?
Azzal kezdeném, hogy a FÉNYÉVEK-sorozat zseniális téma- és címválasztásának köszönhetően lehetőség adódik a ”fényévnyi”
távolságokban történtekre, írásokra, tanulságokra visszaemlékezni, magyarázni-magyarázkodni, s a napjainkban is aktuálisakra
felhívni a Tisztelt Olvasók figyelmét. Egyes
elemzések – talán – ma is gondolatébresztőek lehetnek.
Harmadik munkahelyemre: a ”MÁV Vasúttervező Üzemi Vállalatba 1960-ban egyik
volt évfolyamtársam hívott, figyelmeztetve:
”az Épülettervező Irodában – és az éppen
akkor alakuló – új villamos csoportban te leszel az egyetlen – nappali tagozaton végzett,
tehát világítástechnikát is tanult – mérnök”.
Az új csoportvezető (javaslatomra) felvette
egy kollegámat, máris ”megduplázódtunk”.
Másfél év után (helyére kerülve) újabb mérnököt hívtam. Négy év múlva (osztályvezetőként) folyamatosan növeltem a mérnöki
”állományt”. Mire – országos rendeletre –
tervező kizárólag diplomás lehetett, csak egy
tervezőt kellett ”tervezést előkészítő” munkakörbe helyezni.
Amikor a 16 mérnök-tervező + 16 technikus-szerkesztő/rajzoló alkotta osztály (27
év után) ”hirtelen” megszűnt a MÁVTI-val
együtt, 33 év szolgálat után korengedményes
nyugdíjas „főtanácsos” lettem.
Hol és hogyan találkozott a világítástechnikával?
A Széchenyi rakparti intézet mögött (a
Szabadság téren), az egykori Tőzsdepalotában volt a TV és a MTESZ Székháza. A MEE
Tervezői Munkabizottságát a ”szomszédban”
azonnal megtaláltam (a MEE tagja 1961. május 31-én lettem). A MuBi vezetőjétől: Timár
Lászlótól, és tagjaitól: a szakma „krémjétől”
minden kérdésemre választ kaptam... A

Székházban tartotta 1. Világítási Konferenciáját 1961-ben a MEE, frissen választott főtitkára, Szepessy Sándor 4 (!) nyelvű megnyitójával. MuBi-s kollegáim tanácsolták: látogassam a Mérnök Továbbképző Intézet világítástechnikai előadásait. Emlékeztem: 1957ben Lantos tanársegédtől hallottam először
ilyen előadásokat, amelyeket Verebély
professzor tantárgyának részeként tartott.
A Lantos-Máté-páros jegyzeteit is tanulmányoztam, hogy utolérhessem azokat, akik
már kezdettől tanultak tőlük....A „mubisok”
hívtak a Világítástechnikai Állomás (vezető:
Gács István, majd Debreczeni Gábor, Pollich
János), s a Világítástechnikai Szakbizottság
rendezvényeire is (vezető: Sziráki Zoltán). A
Bizottság 1990-től Szakosztály lett, vezetői:
Gergely Pál, majd dr. Horváth József, 1994től Pollich János. Az ő kezdeményezésére
alakult át 1995-ben VTT-vé! A 75 éven át
„otthont adó” VTÁ 2002-es megszűnése
után a 2004. évet már a Világítás Házában
együtt ünnepelhettük Nagy János VTT-elnökkel!
Térjünk vissza a kezdetekre!
A Tervező Intézet mint a világítástechnika
”előszobája” (sajnos) ”társbérlet” volt: Kiszolgálta a MÁVTI négy irodájának ”villamos”
igényeit: vasúti pálya térvilágításának, 25
kV-os vontatási-, valamint távközlő- és biztosítóberendezési technológiájának, épületeinek kisfeszültségű energiaellátása, belső/szabadtéri világítása, érintés/villámvédelme, a
”saját” iroda által tervezett (pl. utasfelvételi-)
épületekkel együtt. ”Kedvenc világításommal” szinte csak ünnepnap és ”minden este”
foglalkozhattam (elvégre ”csak este látszódik
a fény”).
A vasút általános ismeretéről a Vezérigazgatóságon – nagyon helyesen (!) – vizsgáznom kellett, és ”államvasúti gépészmérnökké
nyilvánítottak”. A ”gépész szókészlet” jelezte
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”a korral nem fontolva haladás” szükségességét, és azt, hogy az 1956-os kiadású ”Vasúti
térvilágítás” KPM-szabványban csak kétféle ”tér”-nek a megvilágítási erőssége (sic!)
szerepelt, egyenletesség, káprázási-, szín- és
árnyékhatás nélkül. Rendelkezett kandeláberekről és ”hatálya nem terjedt ki fényszórós
rendszerekre”. Hivatkozott műhelyterv szintű (!), 1952. évi KPM-szabványra, valamint
MNOSZ-okra is. Korszerű szabványrendszert javasoltam a Vezérigazgatóság illetékeseinek, ami ”minden társbérleti terület” villamos berendezését szabályozta. Elfogadták.
(1965. évi kezdeményezésemre elkezdett
Vasúti Érintésvédelmi Szabályzatot 1992-re
már jóvá is hagyták Kádár Aba 5 éves ”bátor” szakértelmének köszönhetően...., kár,
hogy már csak nyugdíjas ”önkéntesként”
nyomtattathattam.). No de nem mindegyik
szabvány készült 28 évig, mert váratlan segítséget kaptam az év-nagyságrendű ”átfutások” rövidítésére egy új és ifjú ”illetékes
szabványostól”. Egy-egy ”sikeresen” jóváhagyatott szabványcím mögé ”lapszámozással”
évente sok szabványt fogalmaztam, ő meg
”merészen” kiadta azokat! Azért volt ez jó
nekünk, mert segédletként használhatták
a tervezők, s a területi vasútigazgatóságok
tervbírálataira sem kellett kollegáimat elkísérnem – immár szabványos (!) – terveinket
”megvédeni”.
Hogyan kezdett kutatásaihoz?
Ünnepnapi és ”minden esti” foglalatosságaim –- kutatásaim kezdetei a vasúti helyszínekhez és a műegyetemi könyvtárhoz
kötődik. A mérnöktovábbképzői jegyzeteket tanulmányozva Willhelm Gusztáv 1938.
évi, és Verebély László 1940-es jegyzetére is
ráleltem. A ’38-asban a horizontális megvilágítás mérési síkjaként megtaláltam az ”1,0
méteremet”, a ’40-esben: ”a fényvető ütegek
a vasúti járművek közé mély árnyékot vetnek” meghatározást. Ezekben igazolva láttam méréseim helyességét ”nem a sínkorona
szintjén”, továbbá a járművek árnyékhatásá-
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nak éjszakai vizsgálatait. A Statisztikai Hivatal adataival kiszámoltam: a MÁV-járművek
87%-a ”belefér” az ”árnyékhatási szerkesztési keresztszelvényembe”. Ezzel szerkesztettem – a fénypontmagasság függvényében
– ”megvilágított vasúti egységterületemet”,
továbbá ezzel bizonyítottam a járművek között kialakuló “többszörös káprázás” tényét
és veszélyességét. Ezeket az eredményeket
használtam fel az 1964-es (első!) mérnöktovábbképző- és az 1970-es (szintén első!) Világítástechnikai konferencia-előadásomban
(”A vasúti térvilágítás sajátosságai”), valamint
az 1968-as OMFB-tanulmányban. Az 1977-es
Gyakorlati világítástechnikában – ami hosszú
idő után az első átfogó, magyarul megjelenő
világítástechnika könyv - a ”Közlekedési világítások” fejezetet írtam, mindkettő vezetője,
ill. szerkesztője Gergely Pál, szerzőik is részben azonosak. A majd’ négy évtizedet „megélt” könyv szerzői ABC-sorrendben: Faragó
György, Dr. Gelléri Emil, Poppe Kornélné, Dr.
Unk Jánosné, Vetési Emil, Vincze Vilmos, lektora: Dr. Schanda János.
Milyen továbbképzési lehetőségek
voltak?
A tanulmány és a könyv megjelenése közötti időszakban folyamatosan írtam cikkeket
és tartottam előadásokat, amelyek összefoglalásaként 1973-ban megvédtem gazdasági
mérnöki diplomatervemet a Közlekedésmérnöki Karon (”A vasúti térvilágítás hatékony
megoldásának követelményei”). Egyik fejezete: a ”Világítási berendezések relatív értékelési
módszere” címmel még abban az évben megjelent a VILLAMOSSÁG-ban (ez volt az első
cikkem, bár Faragó ”Gyuri bácsi” azt mondta:
”Emil ez nem világítástechnika!”... tőle dicséretnek vettem....). Ez a módszer – úgy vélem
– nem lehet ismeretlen sok világítástechnikai
szakmérnök kollegának. A módszer a nem
számszerűsíthető jellemzőket (pl. szerelhetőség, esztétika) értékeli. Ne feledjük: a magunk
szubjektivitásával a számszerűsített jellemzőket is relatíven értékeljük.
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E módszerből lett a ”műszaki hatékonyságvizsgálat”, s ezzel együtt a ”műszaki-gazdasági hatékonyságelemzés és -alapmutató”.
Ezáltal a ”gazdasági részét” alkotja a Gépészmérnöki Karon 1979-ben elfogadott, ”A
vasúti térvilágítás műszaki-gazdasági követelményei” c. doktori disszertációmnak. A
hatékonyságelemzést és –alapmutatót a VILLAMOSSÁG 1975/2, 6, 7, 9, 11., továbbá a
MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 1976/5,
6. számában, valamint az ÓE-KKVK 2013as ”Innovatív világítás” jegyzet GAZDASÁGOSSÁG fejezetében is ismertettem.
A gazdaságossági kérdéseken
túl milyen egyéb kutatási területei
voltak?
Tengelyszimmetrikus fényvetők horizontális és vertikális megvilágításának speciális
képleteivel, ábráival, görbéivel, szimmetriáival foglalkoztam.
A VILLAMOSSÁG-ban 1981-ben írtam
fényvetős világítási kutatásaim eredményeiről (a matematikai levezetés és a geometriai
szerkesztés Marth István gépészmérnök kollegám érdeme). Az 1989-es LUX EUROPA-,
és az 1987. évi berlini I. Nemzetközi Világítástechnikai Konferencián is bemutattam a
poszterét. Az ”ismeretlen” képleteknek-görbéknek többen (természetesen a német kollegák közül) utánaszámoltak... A 12 képlet
közül következzék a 3 ”hihetetlen”:
1. A tengelyszimmetrikus fényvetőnek Imax
maximális fényerősségvektorát αopt =
54,7o – ra beállítva — az „optimum képlettel” – kiszámolható az optimális fénypontmagasság (hopt), amelyről adott horizontális megvilágítás a lehető legnagyobb,
a dopt = h. √2 távolságban érhető el.
2. A hopt-tól eltérő fénypontmagasságról
csak kisebb távra lehet megvalósítani az
adott horizontális megvilágítást, de az
ehhez levezetett képlettel kiszámolható
αmax maximális beáll. szöggel a lehető legnagyobb, azaz a dmax maximális távolság
érhető el („max. képlet”).



3. Az „egypont képlettel” kiszámolható az
a fénypontmagasság (h1P), amelyről adott
vertikális megvilágítás egyetlen pontban
jön létre (d1P = h.[1/ √2] távolságban), ha
a horizontális αopt szög pótszöge: α1P =
90o - αopt = 90o – 54,7o = 35,3o
Akik e képletekről először hallanak,
nem is hiszik el ezt a 3 + 9 összefüggést, és
a ”gyönyörű” szimmetria-képleteket–ábrákat-görbéket. A VILLAMOSSÁG szerkesztőségének 1987-ben a továbbfejlesztésre
cikkvázlatot nyújtottam be, ennek ellenére
– tudomásom nélkül – megjelent... de még
nagyobb hiba is történt: a ”Tartalom”-ban a
FÉNYVETŐS helyett: FÉNYBETŰS (!) világítás...és így is fordították le 3 nyelvre: LICHTBUCHSTABEN..., LUMINOUS CHARACTERS.., SZVET.. BUKVAMI!
Ennyi kutatás mellett, után milyen
kapcsolata volt a nemzetközi szakmával?
Nemzetközi kapcsolataimban 3-féle ”sapkát viseltem”:
1. Kétoldalú kapcsolatokban a MÁVTI-t
képviseltem a ”környező országok” (jugoszláv, bolgár, csehszlovák, lengyel, NDK)
vasúti tervezőintézeteinek együttműködésében. (Pl. az NDK-beli Intézet villamos
főmérnökével 10 éves szerződés alapján,
negyedévenkénti tárgyalás és tervezési segédletek készítése.)
2. Többoldalú ”szervezett” együttműködés
a ”környező országok” minisztériumai, ill.
vezérigazgatóságai által delegált szovjet,
bolgár, csehszlovák, lengyel, NDK-beli világítástechnikai szakemberekkel az egységes szabványosításért – a szervezet székhelyén, Varsóban – az 1981-es puccsig.
3. Nemzeti és nemzetközi konferenciákon a
MÁV, a MÁVTI, a MEE, a BME, az Amerikai Mérnökszervezet (AAE) Magyar Tagozata képviseletében előadások tartása.
Például: Az AAE-MT elnöke – Dr. Zsebik
Albin, a Nemzetközi Energiahatékonysági Konferenciák főszervezője – felkért az
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első négyen (Eger, Sopron, Győr, Visegrád:
1999-2005 között) a magyar szakemberek ”villamos” előadásainak + ”saját” szemináriumaimnak a szervezésére. Gergely
Pál megbízott az I. (1980) és a II. (1986)
Közlekedésvilágítási Ankét megszervezésével. A MEE képviseletében tartottam
előadást az 1989-es LUX EUROPA és az
I.+II. berlini Nemzetközi Világítástechnikai Konferencián. (1987+90). Az ELEKTROTECHNIKA
főszerkesztő-helyetteseként voltam előadója Kolozsvárott a
2002. évi Nemzetközi Energiahatékonysági Szimpóziumon a műszaki-gazdasági
hatékonyságszámításaimnak.
A tervezésen kívül oktatással is
foglalkozott?
Igen. Az építészkari Épületgépészeti és Épületenergetikai Tanszékre nyugdíjazásom után
Dr. Majoros András tanszékvezető-helyettes és
Dr. Lantos Tibor c. egy. docens ajánlására kerültem 1993 januárjában. Ott tanítottam - a 2013
márciusában bekövetkezett ”második nyugdíjazásomig” - az I., ill. a II. diplomájukat elő-,
majd elkészítő hallgatókat 3 féléven át. Csakis
azokról a témákról konzultáltam, amik nélkül
nem értik meg egymást építészek és ”villamosok”, gépészek, statikusok, valamint azokról,
amikről villamos szakemberek tárgyalhatnak
– eredményesen (!) – az áramszolgáltatókkal, s
utána ők az építészekkel. 2005-ben talán ezért
lettem címzetes egyetemi docens (honorary
associate professor).
A vasúti kutatásokba más szervezeteket is bevont?
Igen. A MÁV Vig. és a BME hathatós
szakmai támogatása nélkül nem lehetett
megoldani a vasúti tervezést-fejlesztést-szabványosítást.
Korábban a BME Gépészmérnöki Kar
Elektrotechnikai Tanszékén sokszor tárgyaltam Szomjas Gusztáv docenssel, az országos
érintésvédelmi szabvány „magyarázójával”,
akit a MÁV-Vig. és a MÁVTI kért fel az –
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általam kezdeményezett – Egységes Vasúti
Érintésvédelmi Szabályzat előkészítő tanulmányainak készítésére. A Tanszéken többször találkoztam Dr. Lantos Tiborral, akinek
előadásaiból-jegyzeteiből sokat tanultam. Bemutattam neki gazdasági mérnöki diplomatervemet–véleményét kérve. A mértékegység-hibákat kijavította, néhány gondolatomhoz „Igen” vagy ”Nem-Nem!” véleményt írt.
Valódi eredménye az volt e bemutatásnak,
hogy érdekesnek találta a vasúti térvilágítás
témáját! Így már – megalapozottan – javasolhattam Déri Tamásnak (terveink vezérigazgatósági jóváhagyójának): ”kamatoztassuk”
tudását a MÁV részére, adjunk megbízásokat a Tanszéknek kérdéseinkre ”választanulmányok” készítéséhez.
Ezután hosszú és eredményes munka következett! Nappal elemeztük a vasúti technológiát, este-éjjel a térvilágítást...pl. a gurított
járművet hátulról – és egyben a gépi fékező
szemébe (!) – világító lámpák kikapcsolásával máris jobban: káprázásmentesen (!) lehetett látni. És ha a fékező fő nézési irányával
egyezően világítottunk, akkor jól! Így került
a szabványba!
Érdekességként említem: A fékező a
szemben látható őrház lámpafényének változásából következtetett a vágányfékre guruló jármű hosszára, sebességére, tömegére,
márpedig a fékezéserősség eredményességét
ezek szabják meg, különben ”Akit a mozdony füstje megcsapott” Moldova-regényben leírt idegállapotba kerülhet: az író látta a
fékező ujjainak bemélyedéseit a fékezőasztal
lapjába... mi is (!)... és a szabványban előírtuk 50 m-es, 0,5 m magas lámpapontsor
építését. (”Egy országban” tapasztalatátvétel
címén pontsor helyett ”korszerűbb” hosszú
fénycsősorral természetesen nem [!] oldották meg a „fékezésérzékelést”.)
Mivel foglalkozik mostanában?
Szeretném régebbi képleteimet aktualizálni, illetve közérthetőbbé tenni, például:
1. A VILLAMOSSÁG 1995/11. számában ve-
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zettem le – ”Az 1 éven belüli megtérülés
feltételei az izzólámpa kompakt fénycsőre
cserélése esetén” című cikkemben – a feltételek képleteit. – most a LED-cserékre
szeretném ezeket átalakítani.
2. A LUMEN-V4 (Visegrád, 2014) poszterelőadásom címe (és lényege): ”Javaslat
10 vektorral meghatározható peronvilágítási lámpatest fényerősség-eloszlására”
— most ezt a témát szeretném realizálni
– lámpatest-gyártókkal együttműködve.
3. A Vasúttechnikai Kézikönyv (2006, fősz.:
Dr. Zobory István) 392...419. oldalán ös�szefoglaltam a ”Közforgalmú vasutak és
iparvágányok térvilágítása, energiaellátása
és érintésvédelme” témakört. Levezettem
egy belga vasúti szabvány – Dr. Lantos Tibor által ”megtalált” – ”felfoghatatlannak



tűnő”: I=125.h2, cd káprázáskorlátozási
előírásának – több évi ”fejtörésem” után
megoldott – képletét I80=cK.(h-1,5)2, cd,
ahol cK = 50, ill.100 cd/m2.....a feladat
függvényében. – most ezt szeretném
szaklapban közölni, mert a Kézikönyv
nem került kereskedelmi forgalomba,
egyetlen hazai konferencia-előadásomnak – anno – pedig kicsi lehetett a ”megértési hatásfoka”.
4. Az 1973-as első (VILLAMOSSÁG) és a
2014-es utolsó (ELEKTROTECHNIKA)
cikkem szerkesztőinél – Hauser Imrénél,
ill. Némethné dr. Vidovszky Ágnesnél –
jobb rovatvezetőkkel nem találkoztam
több mint 4 évtized alatt. – most őszintén
remélem: a sorozat folytatódik.
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— Budai Béla –

1936-ban Budapesten születettem. 1952ben villanyszerelő szakiskolát, majd 1961-ben
a Kandó Kálmán Villamosipari Technikumot
végeztem, ezt követően több szakmai tanfolyammal bővítettem szakmai tudásomat
1952 – 1978 között a Budapest Főváros Elektromos Műveknél. Átszervezésekor lettem
a Kőbányai Kirendeltség műszaki vezetője,
majd 1979-től 1994-ig a Fővárosi Távfűtő
Művek Közműalagút osztályvezető-helyettese. 1994-től ügyvezető igazgató az Elektron
Immo-Plus Elektromos Tervező és Szolgáltató
Kft. vállalkozásának, jelenleg cégvezetőként
dolgozom.
A MEE - nek 1995-től vagyok a tagja.
Az ELMŰ - nél sok, hálózattal kapcsolatos
újításom volt. 1982-ben a mai szabadvezeték-rendszer technológiájának megalkotásában is részt vettem. A Világítás Háza
létrehozásának aktív személyes és anyagi
támogatója voltam. A VTT rendezvényeinek dokumentálását (fotó, videó) végzem. A
VTT elmúlt 15 évét bemutató közel egyórás
összefoglaló film és „Kell-e nekünk LED - es
közvilágítás?” társszerzője voltam. Részt vállaltam a 2010-es LED konferencia szervezésében. Társaimmal közösen a középvezetős
közvilágításról cikkeket jelentettünk meg
az Elektrotechnikában. 2010-ben Kandó Díjjal, 2012-ben MEE Életpálya-elismeréssel
tüntettek ki.
Mit jelent a világítástechnika életemben?
Már kisgyerek koromban, amikor este
lefeküdtem és mellettem világított az éjjeli
lámpa, néztem a 15 W-os izzólámpát, hogy
milyen szépen világít, azon gondolkoztam,
miként ad fényt (azóta is az izzó és színes
búrájának fényének hangulata bennem él),
ennek titkát csak nyolcadikos koromban
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fizikaórán tudtam meg, azóta is a mágnesesség és a fénytan az, ami engem mindig
leköt. Tanuló koromban úgy kerültem a
világítással kapcsolatba, hogy a mi kis csapatunk építette ki a Normafa sípályájának
világítását (2x100 W izzó), akkor nagyon
büszkék voltunk rá. Budapest Fővárosi
Elektromos Művek Hibaosztályán sokáig
kevés munkakapcsolatom volt a világítással.
Kézilabdás koromban (1956 után) építették
ki salakos kézilabdapályát és ekkor készült
el a világítás (izzós) is, majd a 60-as években
új világítást is (fénycsöves) kapott a pálya.
Ekkor javasoltam: csinálok fényjelzős táblát, fel is kértek, hogy alkossam meg, de az
egyes anyagokat nem tudtuk beszerezni,
így elmaradt a beruházás. Nyolcvanas évek
elején (1982-ben alakult meg a GMK) egyre
többet foglalkoztam dísz- és közvilágítással,
a HG-világítás áttérésével Na-világításra. Sok
új világítási hálózatot építettünk ki, sikerült
több templom díszvilágítását is megalkotni,
jelenleg a LED-fénytechnika az, ami foglalkoztat.
1995-ben Láng Antal barátom segítségével lettem tagja a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület Világítástechnikai Szakosztályának, részese voltam a Pollich János által szervezett VTT megalakulásának.
Mit jelentett szakmai szervezetünk számodra (Világítástechnikai
Szakosztály, majd VTT)?
Számomra nagy változást jelentett az életemben, mert a szakma nagyjai között lehettem és sok személyi kapcsolatom alakult ki.
Belépéskor Pollich Jánossal megbeszéltük,
hogy mivel gyerekkori hobbim a fotózás
majd videózás, hadd csináljak képeket az
összejöveteleken. Messzemenőkig támogatását adta, remélve, hogy készül majd emlék
személyekről (mára több ezer kép és több
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órás videófilm van az archívumomban). A
fotók és filmek nagy részét a VTT-nek átadtam, Nagy János és a társaság felkérésére
több filmet készítettünk el a tagság megelégedésére. Nagy János szerkesztésével,
Vidovszky Ágnes narrátorságával készült a
„Kell-e nekünk LED-es közvilágítás?” című,
igen tanulságos és nagy érdeklődéssel kísért
kisfilm. Szakmailag sokat tanultam, ankétokon, előadásokon folyamatosan kapom az
új információkat, amiket a kialakult barátságunknak is köszönhetek. Csak egy pár nevet (Pollich János, Dr. Lantos Tibor, Némethné dr. Vidovszky Ágnes, Nagy János, Dr.
Schanda János, Almási Sándor, Schwarcz Péter, Szilas Péter stb.) említenék, de a mai fiatalokkal is igen jó a kapcsolatom. Számomra
mindig nagy élmény, amikor a sok fényképet, videófilmet visszanézem, és elém tárul
az eltelt több mint húsz év.

1962. Budapest XIII., Dráva u. 1-3. Hibaosztály URH-autó (1. kép)

Mesélj el egy érdekes és tanulságos történetet szakmai pályafutásod
idejéből!
1952 évben kerültem a Budapest Főváros
Elektromos Művek – hez mint villanyszerelő-tanuló, erről az időszakról mesélek egy-két
korabeli (ma érdekes) munkafolyamatot, főleg
a mai fiatalok számára. A II. ker. Vörös Hadsereg út (ma Hűvösvölgyi út) környékén mint tanuló, a gyakorlati oktatási idő (három nap: csütörtök, péntek, szombat) alatt, a háború után
összetákolt csatlakozókat újítottuk fel. Az



egyik nap Bondor József oktató mondja, hogy
a magántelken lévő oszlopra menjek föl és
vágjam le a 4 mm2-es rézvezetéket. Fölmentem és nekiláttam a munkának, de amikor
az utolsó szálat is elcsíptem, az oszlop velem
együtt elkezdett dőlni, nagy szerencsémre a
kertben lévő diófán fennakadt, és én lemásztam (ha valami baj lett volna személyemmel,
az oktatót börtönbe zárják). Az egyik ház csatlakozóját újonnan építettük ki, a 7 m-es faoszlopot keményfa-gyámmal kellett összerakni
(20 mm-es cigányfúróval fúrtuk át, 20 mm-es
átmenő csavarral rögzítettük), kézi erővel állítottuk fel, majd fel kellett szerelvényezni az
oszlopot, amely olyan vékony volt, mint egy
zászlórúd. Nagy nehezen fölmásztam és nekiálltam a szigetelő befúrásához. Minthogy
keményen kellett nyomni a fúrót, az egyik
tekerésnél megcsúszott a mászóvas, és azon
nyomban a földön találtam magam. Rövid
töprengés után rájöttem, hogy ez az én munkám, újra fölmásztam, ezúttal óvatosabb voltam és megoldottam a feladatot. Az egyik nap
oktatónk közli, hogy a következő munkánk:
a Normafa sípályát fogjuk kivilágítani. A Váci
útról villamossal elmentünk Zugligetig, majd
elsétáltunk a Harangvölgyig. Az oszlopokat és
gyámokat, amiket kihozott már a gépkocsi,
nekünk kellett lerakni, ezután oktatónk kijelölte az oszlopok helyét a meredek sípálya
mentén, több napig ástuk az oszlopok gödreit.
November lévén a hó is szállingózni kezdett.
Az oszlopokat helyben meggyámoztuk, hat
tanuló vállára vette, és neki a domboldalnak,
szépen sorba felcipeltük és beállítottuk őket,
majd feldíszítettük. A korabeli filmhíradó
nagy ovációval mutatta be, hogy milyen szép
világítás mellett síelhetnek az emberek. Ez
volt az első kapcsolatom a (köz)világítással.
Hogy a villamos- és a fogaskerekű jegyek árát
megspóroljuk, gyalog (futva) mentünk le a János kórházig! Az iskola végeztével mindenki
megkapta az oklevelet és a beosztást, hogy
melyik gyárba helyezték szerelőnek. Abban az
időben úgy mentek a dolgok, hogy az iskola
megkapta azokat a címeket, ahol szerelőigény
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volt, majd a végzős tanulókat beosztották,
így kerültem a Budapest Főváros Elektromos
Művek Hibaosztályra. Gyakorlati időre (fél
év Kábelosztály, Légvezetéki osztály, Közvilágítási osztály) kerültem. Első önálló szerelői
beosztásomat Kábel-osztályon kaptam, Eichmüller József osztályvezető személyesen adta
nekem, hogy kapok egy hat fős csoportot és
karbantartási munkát kell majd végezni. Fiatal
zöldfülűként majdnem sírva fakadtam, mert
azt sem tudtam, mit kell csinálni, látta rajtam a
kétségbeesést és megvigasztalt, hogy ne essek
kétségbe, mert a beosztottaim tudják mit kell
csinálni, én mivel tudok írni-olvasni nekem
csak vezetni kell a munkalapot. Hat ember
(segédmunkás) mindent összekészített, megkaptam a trafókörzet rajzát és kivonultunk a
helyszínre, az első H-szekrénynél felállítottuk
a sátrat, innen kezdtük a munkát. A karbantartási munka abból állt, hogy a H-szekrények,
kábelfejek (házi és közvilágítási) ajtait leszedtük, a tömítéseket kicseréltük, a zsanérokat,
csavarokat bezsíroztuk, az NKI-pofákat, biztosítók menetét és érintkezőit vazelinnal bekentük. Minden ajtót évek multán is ki lehetett
nyitni (1968- ban megszűnt a 0,4 kV-os karbantartás).

1974. Bp., II., Áldás u., 10kV-os mérés,
hiba keresés (2. kép)
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1974. Bp., II. Áldás u., 0,4 kV-os kapcsolás (3. kép)

Az ötvenes években nagyon rossz állapotú szabadvezetéki hálózatok voltak (több
síkú), január volt, igen hideg idők jártak.
Egyik nap Zuglóban jártam hibacímezni:
a Kerepesi út – Vezér út környékén nem
volt villany, az akkori technikával és felszereltséggel kerestük a hibát (kombinált fogó,
csavarhúzó, próbalámpa, viselt bőrkesztyű),
eljutottunk Vezér út és Kerepesi út sarkán
lévő szakaszoszlophoz, mínusz tíz fok alatti
hidegben és erős szélben felmásztam az oszlopra, a páncélkeménységű pufajkában mozogni alig lehetett, de megtaláltam a hibát:
a B5-ös szigetelő biztosítócsavarja teljesen el
volt égve, az erős szél és hideg majd kivitte a
kezemből a kombináltfogót. A biztosítócsapokat rövidre kellett zárni (160 A), az ép vezeték csavarját ki kellett engedni, feszültség
és terhelés alatt kellett a kötést megoldani.
Mire lejöttem az oszlopról, olyan voltam,
mint aki most jött ki a mélyhűtőből, minden végtagom fájt. 1956 előtt Budapesten
sokfajta feszültségű hálózat volt (110 V, 220
V. 3x110/190 V, 3x220/380 V váltakozóáram, 110 V, 220 V, 110/220 V egyenáram).
Budapesten 1957-ben tértek át egységesen
a 3x220/380 V váltakozóáramra. Egyik nap
(1956 előtt) gyalogos szerelőként (telefonon)
kapok egy azonnali címet: a Rókus kórház
teljesen sötétben van. Odaérve már várt a
helyi villanyszerelő és az igazgató főorvos,
majd lekísértek a pincébe, itt volt a kórház
elektromos elosztó- és fogyasztásmérő helyi-
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Beszélgetés az Alapító Atyák egyikével
sége. Fiatal szerelőként még ilyen állapottal
nem találkoztam: az egyenáramú fogyasztásmérő és a körülötte lévő berendezés egy
csomagban – mint egy labda – 95 mm2-es
Cu-vezetékestől össze volt olvadva, a csupaszon lévő vezetékerek keresztül-kasul egymásba fonódva vannak. A sötétben csak az
akkumulátoros kézilámpa világítása mellett
tanakodtunk, hogy most mihez kezdjünk.
Mivel kórházról volt szó, valamilyen megoldást kellett találni, a helyi szerelővel megegyeztünk, hogy leszedjük az összes elégett
berendezést és átalányba kötjük a meglévő
csonkos vezetékeket, eztán jött a csoda!
Nekiláttam leszedni az elégett roncsokat,
ahogy hozzányúltam szénlabdához, olyan
detonáció keletkezett óriási íveket húzva
(szerencsém volt, mert az első pillanatban
rögtön elfordultam, nem égtem meg), hogy
az egész pincét bevilágította. A detonáció
elmúlt, sötét lett az egész pince, sötétségben
egyedül maradtam, amíg a szerelőtáskából
elővettem a zseblámpát (a főorvos és a helyi szerelő elszaladtak – otthagytak), egy
idő elteltével újra megjelentek., Felelősségre
vontam: milyen orvos, hogy a bajba jutott
embert otthagyják, elnézést kért, de nagyon megijedtek, szerencsémre sértetlenül
megúsztam.

1974. Bp., II. Áldás u., 10 kV-os kapcsolás
(4. kép)

Nehezen, de sikerült kikapcsolni a vezetéket és ideiglenesen fényt varázsolni. 1956-



os forradalom előtt a Hibaosztályon építették ki az URH-rádiós rendszert, az öreg
Skoda gépkocsiba építették be a BRG által
gyártott csöves készüléket úgy, hogy az első
ülést ki kellett szedni, helyére tették be az
akkumulátort és a 0,3 m3 – es készüléket.

1974. Bp., XIII. Dráva u., Hibaosztály telefonszoba (5. kép)

Mivel csak egy személy ülhetett be, a
gépkocsivezetőket segítőként vizsgáztatták
le, a készülék jól működött, de sűrűn kellett
csövet cserélni. Szépséghibája is volt a megoldásnak: az öreg autók nehezen viselték el
a súlyos készüléket a hegyi utakon, A hetvenes években áttértek a PLAY készülékekre,
ami nagy változást jelentett, mert a készülék
tömege nem haladta meg a 2 kg-ot. A fejlesztéseket azért indították el, mert abban
az időben egy órán belül kellett a fogyasztót
elérni, ma nyolc óra! A hetvenes években
(már az ELMŰ-ben) egyre több fejlesztést
hajtottak végre kábel- és szabadvezetékes
hálózaton, és egyre többet adtak a munkavédelemre (de a munkaruházat még mindig
silány volt), A mai berendezéseket és munkavédelmi eszközöket a gyártói prospektusokban megtalálhatjuk.
E pár emléket a fiatalságnak szánom,
lássák, hogy milyen szegény volt a korabeli (háború után) társadalom, és mellette az
elektromos szakma.
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— Szilas Péter –

Mit jelentett életedben a világítástechnika?
Amikor egy fiatalban felmerül, hogy mi
is szeretne lenni, bennem az újságíró és az
építész versengett egymással. De az ötvenes években az ember nem azt a pályát
választotta, amit szeretett volna, hanem azt,
ahová felvették (ha felvették). Így kerültem
a BME Villamosmérnöki Karára, ahol mérnöki diplomát szereztem. Az már a véletlen
műve, hogy hallgattam a „Fogyasztói berendezések” című választott szakot, ahol megismerkedtem a világítástechnika alapjaival.
Nagyjából erre az időszakra esett, amikor
a fővárosnak az 56-os forradalom alatt kapott sebeit elkezdték begyógyítani, beleértve a tönkrement közvilágítást is. Ekkor létesült a Nagykörúton az akkor európai szintet
képviselő új világítás, méghozzá ostornyeles
acéloszlopokra szerelt fénycsöves lámpatestekkel. Bár voltak máshol is próbálkozások
a fénycsővel, a közvilágítás alapvető fényforrása akkor még az izzólámpa volt. Egy
alkonyati utazásom során az 1-es autóbusz
keresztezte a Bajcsy Zsilinszky utat, ahol
épp akkor kapcsolták fel először az újonnan
helyreállított közvilágítást: útátfeszítésekre
két sorban felfüggesztett, két-fényforrásos,
üvegbúrás lámpatestekben, és mellettük, a
két gyalogjárda mentén a gázlámpákból átalakított alacsony kandelábereken a T-típusú opálbúrákba szerelt izzólámpákkal. (Nota
bene! a sokáig misztifikált T-típus megjelölés
„tojásformát” jelentett).
Mit mondjak, a látvány mellbevágott, az
akkori világítási szintek mellett ez a berendezés a négy világító fénypontsorral maga
a tündérvilág volt. Mindenesetre ez adhatott döntő elhatározást: ha nem építhetek
betonból, majd építkezem fényből. Diplomatervem tárgyának is világítási feladatot
választottam: az akkor divatos szabadtéri
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mozik, színpadok és nézőterek világítását.
Ipari konzulensem az ELMŰ Közvilágítási
Osztályán dolgozott. (Zárójelben: a fővárosi, és így iránymutatóként a teljes hazai
közvilágítás számára akkor ez a Közvilágítási Osztály volt a mértékadó fórum, ahol a
lényegi fejlesztések, a technikai és rendszerbeli tervezések zömükben megvalósultak.)
A műterem jellegű nagyszoba hatalmas
rajzasztalán már ott feküdtek az Andrássy
út (akkor: Népköztársaság útja) tervei, itt is
az ívelt, ostornyeles lámpaoszlopokat alkalmazva. Kézenfekvően én is ezt a megoldást
választottam. Pauszpapíron beadott, tusfoltokkal és kaparásokkal ékes tervemet a bírálók végül elfogadták, és hogy nem volt híján
némi műszaki előnyöknek, azt később elégedetten tapasztaltam, amikor nem is egy
új szabadtéri létesítmény térvilágításánál az
én tervem köszönt vissza.
A sors adta érdekesség, hogy mindkét
említett útvonal közvilágítása még többször
visszatért szakmai életembe. A Bajcsy Zs.
út közvilágítása a közreműködésem mellett
kapott előbb higanylámpás, majd oszlopos,
nátriumlámpás új fényeket. Az Andrássy
úton is részt vettem az első, nyitott búrás,
higanylámpás lámpatestek cseréjében zárt
kivitelű, tükrös, fémhalogén fényforrásokkal ellátott kivitelűre, majd ezek leváltásában korszerűbb, nátriumlámpás megoldásra. Számomra szomorú, de a korszellemhez
igazodó, szükségszerű esemény volt e korszakos világító egységek leváltása a 90-es
évek retro szellemében fogant régi/új díszes
kandeláberekre. Az ekkor és itt végbement
változásokról a már nyugdíj előtt álló szerző
tollából „Emlékezés a Nyugdíjba menőkről”
c. alatt jelent meg egy kis cikk. Az egykor
világszínvonalú világítóberendezés szemszögéből készült írásnak szeretném egy rövid bekezdését idézni:
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„A régi oszlopokról előbb lámpáikat szedték le, majd bontócsákány és hegesztőpisztoly
várta őket. Pedig még lett volna bennük életkedv, tenni akarás. Jó, jó, nem az ország főutcáján, de egy-egy rosszul megvilágított gyalogosátkelő mellett, a gyermekek rohamának
kitett iskolák kapuinál vagy a már lassan mozgó, rosszul látó öregek szociális otthonai előtt
bizony még sokáig hasznosítani tudták volna
fényt, biztonságot adó képességüket.”
Mit jelentett számodra a világítástechnikai szervezetünk?
Nem sokkal munkába állásom után, ha
jól emlékszem 1961-ben lettem tagja a MEEnek, és annak szakmai szervezetének, a Világítástechnikai Szakosztálynak. Akkoriban
a mai fiatalok számára elképzelhetetlenül
kevés lehetőség állt rendelkezésre a világítástechnika nemzetközi történéseinek,
fejlődési irányvonalának, a megvalósult
legkorszerűbb berendezések jellemzőinek
megismerésére. Internetnek még a hírét
sem hallottuk, egy nyugati utazás a „70
dolláros” világban csak szép álomnak bizonyult, a szakfolyóiratokhoz elvétve, csepegtetve lehetett hozzáférni. Ezen a helyzeten
próbált segíteni a Szakosztály, ahol még a
háború előtti szakembergárdai jelesei voltak
a társaink (velük társalogva már illett hozzátenni a „bácsi” megszólítást). Ők, kapcsolataik révén mégis benne voltak a szakma
up to date helyzetének ismeretében. Az
Eötvös utcai Világítási Állomáson szervezett
szakmai rendezvények a látóhatárt tágító,
és gyakorlatilag hasznosítható ismeretekkel
szolgáltak. E mellett nem elhanyagolható sajátsága volt, hogy remek fórumot biztosított
a fejlesztők, tervezők, gyártók és üzemeltetők közötti tapasztalatcserére, az interaktív
problémamegoldó együttműködésre.
A Közvilágítási Szakosztály a meginduló, és egyre fontosabbá váló „korszerűsítési
program” végrehajtásában kapott vezető
szerepet. A központi irányítást képviselő
Állami Energiafelügyelet volt a szervezet



mozgató rugója, akik a közvilágítást akkoriban még szinte kizárólagosan létesítő és
üzemeltető Áramszolgáltatókkal együttműködve határozták meg a tulajdonképpen fényforrásváltást jelentő korszerűsítés
elvi irányait és gyakorlati megoldásait.
Mint az ELMŰ közvilágítási tevékenységében érdemi szerepet játszó mérnök,
természetesen én is tagja voltam ennek
a Szakosztálynak, és számos megvalósult
műszaki előrelépésnek az itt megismertek
szolgáltak alapul. Napjainkban már szinte elképzelhetetlen, hogy például a közvilágítási berendezések jelentős hányada
korábban világítástechnikai számítások
nélkül valósult meg. Itt, a Szakosztályban
kialakult elvek mentén alapozódtak meg a
megkívánt világítási követelmények, és az
ezt lehetővé tévő, számítási megoldások.
(Képzeljünk el egy „pontról-pontra” megvilágítás-számítás elkészítését, tekerős számológéppel!).
Persze, nem lehet említés nélkül hagyni
az ekkor megindított, és szerencsére haladó hagyományként az óta is folyamatosan
megrendezésre kerülő Közvilágítási Ankétok sorozatát. Az előadásokon a fekete
táblára felkrétázott, majd később kivetítőkön megjelenített ismereteken túl az esti,
fehér asztal melletti baráti beszélgetéseken
tudtak kiteljesedni azok az emberi kapcsolatok, amelyek aztán a napi feladatok megoldását segítették elő hathatósan.
Közismert, hogy a közvilágítási szolgáltatás színvonalát befolyásoló elemek milyen
sokrétűek, az energiaellátástól kezdve a tartószerkezeteken át, a lámpatestek, fényforrások és a szerelvények változatos fajtáival
bezárólag. A közvilágításról szólva sokaknak
egy földkábeles, lámpaoszlopos megoldás jut
eszébe, holott a hazai állomány jelentősen
nagyobb hányada szabadvezetékes ellátású.
Épp ezért volt kiemelt jelentőségű az üzemzavarok garmadáját okozó csupasz vezetékek
leváltása a sokkal biztonságosabb működést
biztosító szigetelt vezetékrendszerre. Az erre
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vonatkozó részletkérdések kimunkálásában
is nagy szerepe volt a Szakosztálynak.
A hetvenes években nehezen megoldható gondot jelentett az acél tartószerkezetek korrózióvédelme, főleg a ráfordítható
költség és munkaerő korlátai miatt. Ennek
látható jelei voltak azok a sokszorosan túlméretezett, „rozsdabiztos” acélszerkezetek,
amelyek pazarló anyagfelhasználással, tolakodóan hangsúlyos látványelemként jelentek meg városképeinkben. Kézenfekvőnek
látszott a felfutó hazai alumíniumipar kapacitásainak kihasználása, ekkor indult meg az
elvileg korróziómentes, alumínium anyagú
lámpaoszlopok, lámpakarok fejlesztése,
amelynek szintén a Szakosztály biztosított
széleskörű fórumot.
Ugyanez mondható el a folyamatos
fényforrásfejlesztés egyes állomásain (fénycső, higanylámpa, fémhalogénlámpa, nátriumlámpa, kompakt fénycső, napjaink
LED-típusai) a változások előmozdítása, az
előnyök felmérése, a felmerülő problémák
elemzése és a gyártói fejlesztések tapasztalati támogatása területén.
A nyolcvanas évekre lassan túlsúlyba kerültek a korszerű, gázkisüléses fényforrások,
és ezzel párhuzamosan kialakult egy kedvezőtlen jelenség: a berendezések üzemkészségének nagymértékű leromlása. Az önkormányzati képviselőkkel közösen végzett
hálózati ellenőrzések nem ritkán mutattak
olyan helyzetet, amikor a felszerelt lámpáknak csak mintegy 70%-a működött. A
hibák oka széles körű volt, de egyaránt a
rossz anyagminőségre, a konstrukciós hiányosságokra vagy a technológia laza követésére volt visszavezethető. Miután a közvilágítás elemeinek előállítása akkoriban
egy-egy szocialista nagyüzem hatáskörébe
tartozott, nagyon nehezen lehetett elérni
némi javulást.
Kedvező változást a politikai-gazdasági
rendben bekövetkező reformok hoztak: szabadabbá vált a külföldi piackutatás, a kínálatban megjelentek a fejlett, nyugati termékek,
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és mindez versenyhelyzetet teremtett, ami a
hazai gyártókra is pozitív módon hatott. Hízelgek magamnak, hogy részese lehettem
annak a szakembergárdának, amelynek tevékenysége nyomán kialakultak a mai napig
is követett üzemeltetési alapelvek. Ezek a
közvilágítás működőképessége terén hatalmas fejlődést eredményeztek, közülük mint
fontosabbakat említem meg:
• a földkábelek- és csatlakozó vezetékek rézerű kivitele;
• a tartószerkezetek kiválasztásánál a korrózióálló anyagok előtérbe helyezése;
• az áramköri elemeknél (csatlakozások,
foglalatok, túláramvédelem stb.) a legjobb
minőségű gyártmányok alkalmazása;
• a lámpatesteknél az üzemeltetés szempontjainak maximális érvényesítése (magas fokú védettség, szerszám nélkül cserélhető elemek stb.) mellett a világítási
feladatnak való minél tökéletesebb megfelelés.
Mindezek következménye, hogy napjainkban már főleg az a kérdés: milyen
minőségben és mennyire gazdaságosan világítunk, és nem az, hogy működik-e az a
lámpa!
Mesélj el egy érdekes és tanulságos történetet pályafutásodból!
Hát, ez egy nehéz feladat, mert ami
érdekes, a nem mindig tanulságos és vice
versa, de talán próbáljuk meg. A hetvenes
évek végére olyan mértékben megnőtt a
közvilágítási lámpaállomány, hogy üzemeltetése már az uralhatóság határán állt: a
közel kétszázezer izzólámpa évi négyszeri
cseréje emberben, gépben óriási terhet jelentett. Ennek egyik megoldás lehetett a
higanylámpára való csere: a közel tízszeres égési élettartam a ráfordítások jelentős csökkenését ígérte. Igen, de nem állt
rendelkezésre egy olyan egyszerű, olcsó,
mégis kellően korszerű lámpa, amely erre
a célra megfelelt volna. Ezt az igényt felismerve kezdtünk bele a fejlesztésben. A
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később „Univerzális” néven megvalósult
(formája révén a szerelői népnyelvben a
„mászó majomként” becézett) lámpaegység teljes egészében alumíniumból készült,
felületvédelmet nem igényelt. Az EKA
gyárban nyomott lámpaház magas oldala
védett az esővíztől, és – akkor persze még
nem tudatosan – meggátolta a napjainkban
annyira központi kérdéssé vált fényszennyezést. Búrája nem volt, így nem kellett tisztítani, a tükrök elpiszkolódása esetén azok
egyszerűen, pattintással voltak cserélhetők.
Az összes szerelvény egy kiemelhető lapon
helyezkedett el, ami akár a javítást, akár a
cserét egyszerűen elvégezhetővé tette. A
szerelvényház, ami egyben a lámpakar szerepét is betöltötte, egy négyszög keresztmetszetű zárt szelvény volt, és ennek a feltalálása talán az említhető érdekesség. E célra
ugyanis egy már meglévő terméket kellett
keresni, mivel egy új elem felszerszámozása
és legyártatása már meghaladta volna a kitűzött, igen alacsony költségkeretet.
Egy alkalommal a Székesfehérvári Alu-



mínium Művekhez látogattunk lámpaoszlop ügyben, amikor a hatalmas szerelőcsarnokban járva belebotlottam egy földön
fekvő fémdarabba. Kézbe fogva láttam,
hogy ez pont az a forma és méret, ami nagy
mennyiségben kellene a mi lámpánkhoz.
Kiderült, hogy ez az elem az Ikarus autóbuszok vázának egy elterjedten használt
része. Kérdésemre, hogy gyártanak-e belőle nagyobb mennyiséget az volt a válasz:
- Igen, kilométerszám! Hát így akadtunk rá
a később százezres darabszámban gyártott,
országszerte elterjedt lámpatípus egyik jellemző alkatrészére.
Akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel csúnyácska, de ügyes lámpával hosszú távon
az alacsonyabb világítási igényű útvonalak
meghatározó típusát sikerült megteremteni,
ám tévedtünk. Az újabb és újabb fényforrások, a még korszerűbb és szebb lámpatestek
csak mintegy két évtizedes használatot engedtek számára, és napjainkra már csak régi
fotókról visszaköszönő műszaki emlékként
találkozhatunk vele.
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A Tungsram
fénycsőfejlesztés
működése 1970 és 2010 között



— Hargitai Miklós –

Szakmai kapcsolatom a fénycsövekkel és
általában a fényforrásokkal, 1970-ben kezdődött. Ettől az évtől Egyesült Izzólámpa és
Villamossági RT. (továbbiakban Tungsram
Rt.) piaci okok miatt fokozatosan leépítette a
rádiócsőgyártást és annak fejlesztését. A rádiócső fejlesztéssel foglalkoztatott kollégákkal
együtt engem is áthelyeztek az akkor újjászervezett Fénycsőfejlesztéshez..
A váltás nehéz, de szerencsés volt,
ugyanis hamar kiderült, hogy még igen sok
„fejleszteni való van” mind a fénycsövek
konstrukcióján, mind a gyártási technológiáján. Az elektronikai ismereteknek hasznát
vettük ezen a területen is. Átszervezés után
a Fénycső Fejlesztés Mérési és Vizsgálati Laboratórium vezetésével bíztak meg.
A fénycsőszakmát részben meg lehetett
tanulnunk, de igen sok tudnivalót ki is kellett találnunk. A vákuumtechnikai és katódtechnológiai ismereteket, továbbá az üvegmegmunkálás tudományát megismertük a
rádiócsövekkel való foglalkozás kapcsán, a
plazmafizika és a fénytechnika azonban teljesen új volt számunkra, de át kellett állni a
mérési szemléletünkkel is..
A fénycső, mérési és vizsgálati szabályai
továbbá a mérési határok, a magyar szabványokon túl nemzetközi szabványokban is
rögzítve voltak (IEC, ANSI, DIN, BS stb) és
törvényerejűk volt, míg az elektroncsövek
paramétereinek határait általában csak a
gyártók katalógusai tartalmazták. Az elektroncsövek vizsgálati eljárásai sok esetben
csak a gyártó és felhasználó megállapodásán alapultak, tehát rugalmasabbak voltak,
mint a fényforrásokra vonatkozó előírások.
A rádiócsövek vizsgálatához, általában jobb
mérési és vizsgálati háttérrel rendelkezett
a Tungsram Rt., mint a fénycsövek esetén.
Azaz a vizsgáló eszközök és feltételek sok
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esetben nem megfelelő színvonalon álltak
rendelkezésünkre a fénycsövekhez. Ennek
főként gazdasági okai voltak. A Tungsram
Rt. vezetése legfontosabb célnak a men�nyiség növelést tartotta. A mérési-vizsgálati
eszközök beszerzésére, illetőleg fejlesztésére, már nem minden esetben biztosították
a szükséges feltételeket. Néhány év alatt
sikerült, azonban létrehoznunk a szükséges mérő és vizsgáló eszközöket, továbbá a
gyártó berendezéseket is..
A fénycsövek és általában a gázkisülő
fényforrások az elektromos energia gazdaságosabb hasznosítása miatt, kezdték az
izzólámpákat kiszorítani az általános világítás területéről a nagyfogyasztóknál. Azaz a
nagy vállalatok és állami fogyasztók egyre
nagyobb mennyiségben igényelték a fénycsöveket. Az izzólámpák pontszerű fénykibocsátásával szemben a fénycső egyenletesebb fényeloszlást biztosított, ami termek,
folyosók, utak stb esetén, megnövelte az
érdeklődést a fénycsövek iránt. Kezdték a
fénycsövet a vállalaton belül is „komolyabban venni,” a piac nyomására.
Több terméket korszerűsíteni kellett, ami
mind a gyártási, mind a mérési technológia
korszerűsítését igényelte. Sok esetben speciális igényekkel is felléptek a nagyfelhasználók. Néhány érdekesebb példa. A bányák és
más robbanásveszélyes helyek részére speciális, ún. robbanásbiztos fénycsöveket kellett
készíteni. Az elnevezés arra utalt, hogy az
ilyen fénycsövek a búra sérülése esetén sem
okoznak robbanást pl gázzal, vagy robbanó
vegyszergőzzel telített helyiségekben. A
fénycsövet indító egység ugyanis a normál
fénycsöveknél felizzítja a katódokat, ami
robbanást okozhat. A robbanásbiztos fénycső konstrukciója ez ellen véd.
A cső egyik specialitása az ún. belső gyújtócsík, ami grafitból van, csatlakoztatva a
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cső egyik katódjához. A cső belsejében, annak hosszában elhelyezett grafit csík egyenletes és előírt ellenállású. Felvitele igen komoly gyártási feladat volt. A félkész csőben,
pedig a vezető csík folytonosságának és
egyenletességének ellenőrzése, hasonlóan
precíz gyártási és mérési technológia kidolgozását követelte meg. A fénycsövek speciális ún. egycsapos fejjel rendelkeztek, amelynél pl. a csapok átmérője 6 mm volt, igen
szűk tűréssel. Több berendezést is ki kellett
a cső típus gyártásához fejlesztenünk, amelyek némelyike – utólag derült ki – akkor
világszínvonalú volt.
Az ipar megnőtt mennyiségi és szigorúbb
minőségi követelményei miatt kellett az
úgynevezett reflektorbevonatú és a rapidstart fénycsöveket korszerűsíteni. Az előbbi típushoz a reflektorbevonat felvitelének
technológiáját az utóbbihoz a mérési és vizsgálati eljárásokat át kellett dolgozni a manuálisról automatikus megoldásra. A fénycsőfejlesztés, szinte észrevétlenül gyártmány
konstrukción túl a gyártó-mérő eszközök
fejlesztésévé is átalakult.
A fénycső piacon a 70-es évek végén
megjelentek az ún. vékony fénycsövek,
amelyek átmérőjét az eddigi standard 1,5
hüvelyk helyett 1 hüvelykre csökkentették.
Ugyan olyan hossz mellett a felvett teljesítmény 10%-kal csökkent, miközben a fényáram azonos maradt. Ez volt a 26 mm-es
fénycsőcsalád. A 40 W-os fénycső felvett
teljesítménye 36 W-ra, előny volt az is, hogy
az eredeti fénycsőelőtéteket nem kellett
cserélni. Néhány év múlva természetesen
piacra kerültek az energiatakarékos fénycsőelőtétek, de addig az eredeti lámpatestekbe behelyezhetők voltak a gazdaságos
„vékony fénycsövek” a gyújtók és az előtétek cseréje nélkül. Az új típusú fénycsövek
gyártása szükségessé tette egy új nagyteljesítményű fénycsőgyártósor kifejlesztését is.
A Tungsram fejlesztői egy japán gyártóval
együttműködve kifejlesztettek egy, az akkori világszínvonalat meghaladó képességű,



gyártósort. Igen sok olyan korszerűsítést
alkalmaztak, amelyek szabadalomképesek
voltak. A csövek kialakítása, gyártás közbeni
pozicionálása és gyártás közbeni ellenőrzése
ezen a gépsoron került, világviszonylatban
először, - ilyen speciális követelményekkel bevezetésre.
A vékonyfénycsövek, előnyeik ellenére
sem tudtak „bekerülni” a háztartásokba.
A kisfogyasztók részére – sokáig - nem
sikerült vonzóvá tenni a fénycsöveket.
A Fénycső Fejlesztés munkatársai közé
akkor lépett be (1975-ben) egy Kandó Főiskolán végzett kolléganő. Az egyik tervcél-megbeszélésen szerényen megjegyezte,
hogy ő a „háziasszony szemével” talán tud
olyan ötleteket adni, amelyeket eddig nem
vettünk figyelembe.
Mint ismeretes, a lakásbelső kialakítása általában a hölgyek dolga, mondta és
a háztartások működésekhez szükséges
alapvető dolgok beszerzése is, mint az élelem, a ruházati cikkek és tönkrement fényforrások, stb. szintén. Egy fénycső, még
ha csak 18 W-os, akkor is túl hosszú egy
bevásárlótáskához. Javasolta, hogy kíséreljük meg összehajtani, vagy összecsavarni a
fénycsöveket, esetleg meg is vékonyítani.
Bár egyes részötletek már régebben is felmerültek, de kolléganőnk egy alapos ös�szefoglalást is készített a pontos elvárásokról, amely elnyerte a marketinges kollégák
elismerését és jóváhagyását is.
Először kialakítottuk, az ún. U alakú (biax)
kompakt fénycsöveket, sajnos kissé lassan.
Létszámunkhoz képest ugyanis sok volt a
megoldandó feladat. A fénycső átmérőnek
csökkentése, pl. közelebb vitte a kisülés ívét
a cső falához, ami a hagyományos fényporbevonatot erősen roncsolta, és ez komoly
élettartam-problémát jelentett. Fényporfejlesztőink létrehozták a megfelelő fényport
Továbbá a fénycsőben ki kell alakítani a Hg
egy részének folyékony állapotban tartására
egy hidegkamrát. A Tungsram fejlesztői ennek a hidegkamrának a legkedvezőbb kiala-
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kításával és szabadalmaztatásával kerültek
a konkurencia elé, bár a mi szabadalmunk
előtt már a két nagy konkurens cég, a Philips és az Osram nagyon hasonló konstrukciót jelentett be. A Philips igen stabil fényáramú, de lassan stabilizálódó, míg az Osram
gyorsan stabilizálódó, de a környezeti hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny terméket készített. Mi egy viszonylag gyorsan
stabilizálódó, de a hőmérséklet-változásokra
érzéketlen terméket alakítottunk ki. Ezt a
tulajdonságát igen sok vásárló, a nemzetközi piacon is pozitívan értékelte és idővel
a mennyiségi igények kielégítése sem volt
könnyű. Talán első jelentős hazai sikerünk
volt a Lánchíd kivilágítása 1260 db kompakt fénycsővel. Az itt működő fénycsövek
komoly fejlesztési feladatot jelentettek. Az
addig csak beltéren alkalmazható kompakt
fénycsövek használhatóságát ki kellett terjeszteni kültérre is.
Időközben (1990) a Tungsram Rt. tulajdonosa változott. A GE lett a cég tulajdonosa.
Részükről a mennyiség növelésén túl, bizonyos esetekben, a minőség jelentős javítása
is támogatást kapott. Rövid idő múlva egy
kompakt fénycső gyártósort specifikáltunk
és a GE Tungsram gépfejlesztői egy szintén
világszínvonalú gyártósort terveztek, majd
építettek meg.
Szinte egy időben a kétcsövű kompakt
lámpa fejlesztésével, azonos fénycsőátmérővel megterveztünk egy „csavart”, vagy ma
már ismertebb nevén tornádó kompaktlámpát. Ez a konstrukció már az izzólámpákhoz
hasonló körvonallal rendelkezett, és vásárlóbarátnak tartották. A cég átszervezése,
háttérbe szorította a termék fejlesztését, de
még a szabadalom bejelentését is. Ez okok
miatt ismét igen jelentős hátrányba kerültünk a konkurenciával szemben. Az üvegtest készítése és fénypor bevonása olyan
gépsort igényelt, amelyek kifejlesztése több
évbe és igen sok költségbe került volna. Az
„átszervezés évei alatt” erre nem volt lehetőség. A lámpatest méretének csökkentésére
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ezért az U alakot fejlesztettük tovább, és 4,
6, 8 csövű kiviteleket hoztunk létre.
A csőgeometria fejlesztésén túl folyamatosan rátértünk az elektronikával működtetett, az izzólámpák helyére becsavarható
kompakt lámpák fejlesztésére és gyártására
is. Már a GE-vezetés jóváhagyásával elkezdtük a „katód nélküli” kompaktlámpa fejlesztését. A fényforrást egy izzólámpa külsejű
gáztöltésű és fénypor bevonatú üvegbúra
alkotja, de a plazmát nem egy, a két katód
közötti ívkisülés hozza létre, hanem a lámpa központjába helyezett nagyfrekvenciás
tekercs. Bár ezzel a fényforrással több cég
is megjelent, úgy tűnik, eddig nem sikerült
nagymennyiségben elterjednie. A fejlesztésünk néhány szakembere a fénycsövekben
használt Hg kiküszöbölésére indított kísérleteket. A kísérletek egyelőre nem jártak a kívánt eredménnyel és kérdés, hogy
a LED-fényforrások előretörése miatt ez a
fénycsőtípus lehet-e még versenytársa az új
fényforrásoknak?
A Tungsramban a fénycsőfejlesztési szakemberek feladata volt a működtető alkatrészek egy részének a létrehozása is. Azaz
a termék specifikálása, tervezése és több
esetben a gyártó eszközének a tervezése is.
Ilyen volt a fénycsőgyújtó, amelyet a tervezési munkán túl saját tervezésű – teljesen
automatizált – gyártósorral készítettünk. A
mérő- és ellenőrzőrendszer is saját tervezésű
volt, teljesen számítógép-vezérelt kivitellel. A
fénycsőműködtető elektronikák specifikálása
és tervezése szintén az osztály feladata volt.
Időnként érdekes feladatokat is kaptunk,
ha sem a vevőszolgálat, sem a fénycső-MEO
nem boldogult a megoldással. Egy érdekes
reklamáció Svédországból futott be, ahol
kifogásolták, hogy a Tungsram-csövek élettartama és kezdeti fényárama is jelentősen
elmarad az azonos típusú Philips-termékek
mögött. A műszaki helyszíni vizsgálatot a
cég vezetése nem hagyta jóvá (1980 körül),
így a helyszínen lévő marketinges kolléga
fotóiból és telefonos információiból sikerült
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kideríteni, hogy csöveink és a konkurensé
is egy-egy nagy reklámot világított meg
egy 10 emeletes áruház tetején. Kiderült,
hogy a konkurens fénycsövei egy légkondicionáló kiömlő csővége előtt volt, míg a
mienk a szívónyílás előtt. A külső hőmér-



séklet-különbség megtette a magáét. A
csöveket felcserélve a helyzet jelentősen
megváltozott.
Kapcsolatom a céggel 2011-ben megszűnt, így a fénycsőfejlesztés jelen helyzetét
nem ismerem.
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— Dr. Wenzel Klára –

Örömmel teszek eleget Elnök úr felkérésének, hogy a Világítástechnikai Évkönyv 20162017 évi számában írjam meg, mit jelent nekem a VTT (a Világítástechnikai Társaság).
Örömmel teszem, mert már az első alkalommal, amikor kapcsolatba kerültem
a VTT-vel, jó érzéssel töltött el az a meleg,
baráti fogadtatás, amelyben részesültem.
Ez még a 90-es években történt, a Világítástechnikai Társaság megalakulása után,
(addig ugyanis a Világítástechnikai Társaság elődjeként a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület Világítástechnikai Szakosztálya
volt). Akkoriban dolgoztam ki a Színtan
című tárgyat a Budapesti Műszaki Egyetem
Finommechanika-Optika Tanszékének hallgatói számára. A tananyagba minden évben
beillesztettem egy látogatást a Világítástechnikai Állomásra, az Eötvös utcába. Ott Pollich János fogadott minket, minden évben
bekapcsolta és elmagyarázta nekünk a Világítástechnikai Állomás gyönyörű látnivalóit:
a közvetlen és a közvetett világítást, a diffúz
szórt világítást, az él-világítást egy dombormű kiemelésére, a színes árnyékokat, a különböző színhőmérsékletű megvilágítások
hatását a színes felületek szín-megjelenésére, és az akkor még Tungsramnak nevezett
világhíres magyar gyár világítástechnikai
termékeit.
2001-ben felkért a VTT arra, hogy tartsak
egy előadást a Világítástechnikai Ankéton.
Az Ankéton ismét feltűnt az a baráti, szinte családias kapcsolat, amely a VTT tagjait
összefűzte. Előadásomat is pozitívan értékelték, bár a téma nem közvetlenül a világítástechnika volt, mivel engem elsősorban
a fénynek a szemünkre, a látásunkra gyakorolt hatása érdekel . Előadásom címe ennek
megfelelően „A világítás egészségügyi hatásai” volt.
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2005-ben felkértek, hogy írjak cikket a
Világítástechnikai Évkönyvbe. A Világítástechnikai Évkönyv első kötete 1996-ban jelent meg. Azóta kétévenként rendszeresen
megjelenik az újabb, igényes kivitelű kiadvány. A benne közölt színvonalas, érdekes
cikkek a hazai világítástechnikai szakemberek legújabb kutatási eredményeit tartalmazzák. A cikkeket megjelenés előtt gondosan lektorálják.
A későbbiekben a Világítástechnikai Évkönyv több cikkemet is befogadta. Ezek a
cikkek is a világítástechnika és a látáskutatás
kapcsolata iránti érdeklődésemet tükrözik:
VI. kötet: 2006-2007 Optikai illúziók – a
látáskutatásban, VI. kötet: 2006-2007 A színtévesztés korrekciója, VII. kötet: 2008-2009
Egy ritka optikai jelenség színtani magyarázata, IX. kötet: 2012-2013 A fényművészet
X. kötet: 2014-2015 Színes optika.
A harmadik évezred eleje nehéz időszakot hozott a Világítástechnikai Társaság
életébe. Pollich János 2001-ben váratlanul
meghalt. 2002-ben pedig az Eötvös utcai
Világítástechnikai Állomás használati joga
megszűnt. A Tungsram örökébe lépett GE
nem vállalta a Világítástechnikai Állomás
fenntartását.
Ekkor vette át a Világítástechnikai Társaság vezetését Nagy János, aki Dr. Schanda
János és több áldozatkész kolléga segítségével emberfeletti erőfeszítéssel igyekezett
megmenteni az Eötvös utcai hatalmas
lakásban felhalmozott nagymennyiségű
muzeális értéket és szakmai dokumentumot. Nagy János 2003-ban megvásárolta
az új székhelyet, az Árpád út 67. alatti Világítás Házát. Az új intézményben ismét kiállította az Eötvös utcai kiállítás megmentett anyagának nagy részét. Az ünnepélyes
megnyitásra a VTT 2004. február 28-i közgyűlésén került sor.
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A meleg, baráti légkör továbbra sem
szűnt meg, sőt tovább erősödött. A társaság
tagjainak szakmai munkáját a Világítástechnikai Társaság jutalmakkal, díjakkal ismeri el
és ösztönzi.
Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy 2012-ben Urbanek-díjban, 2014-ben
Nívódíjban részesültem a Világítástechnikai
Társaságban.
2006 óta két évenként a LUMEN V4 konferencia ad teret a „Visegrádi négyek”, azaz
Magyarország, Lengyelország, Csehország
és Szlovákia világítástechnikusai találkozójának. A LUMEN V4 konferenciát minden
alkalommal másik tagország rendezésében,
színvonalban egymással versenyezve szervezik meg, lehetőleg a vendéglátó ország
egyik nevezetes és szép pontján. Az eddigi
legszebb és leghangulatosabb, egyúttal legstílusosabb LUMEN V4 konferencia számomra a 2014-es visegrádi konferencia volt.
A visegrádi királyi vár nemrég restaurált termei adtak remek környezetet a konferencia
előadásaihoz.
Az előzetes számítások szerint – a helyszín miatt – a konferencia kissé drágább lett
volna a korábbiaknál. A VTT elnöksége ezért
úgy döntött, hogy költségcsökkentési célból
a szervezést nem bízza külső cégre, hanem
ezt a munkát saját erőből végzi el. A háromnapos konferencia teljes szervezési munkáját,
a 160 többnemzetiségű résztvevővel történő
levelezést, a költségek fedezésére benyújtott
pályázatok elkészítését, a szponzorok felkutatását, a helyszín és a szállások biztosítását
a VTT áldozatkész tagjai végezték Nagy Já-



nos vezetésével. Így az alacsony regisztrációs
költség mellett lehetőség nyílt a résztvevők
hangulatos megvendégelésére a Salamon
toronyban és a Reneszánsz étteremben, továbbá a legjobb előadások és a legszebb poszterek megjutalmazására is. A konferencia
résztvevői egy szép ajándékot, egy emlékplakettet is kaptak. Számomra ez a konferencia örökre felejthetetlen, szép emlék marad.

Visegrádi emlékplakett
Most, hogy végig gondoltam, mit is jelent
számomra a VTT, Kölcsey Ferenc szavai jutnak eszembe: „…az élet fő célja - tett; s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek
sem lehetetlen. Tehát tégy! S tégy minden
jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom
nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess,
lelkedet eszközökkel gazdagítani szüntelen
igyekezzél!”.
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— Kosztolicz István –

Pályámat villamosipari technikusként,
majd villamosmérnökként az Elektromos Készülékek és Anyagok Gyárában, népszerű nevén az EKÁ-ban kezdtem 1959-ben. Érdekességként említem, hogy a céget Engel Károly
alapította 1888-ban, aki különböző, Németországból beszerzett erősáramú alkatrészeket (például villamos motorokhoz szükséges
szénkeféket) kezdett forgalmazni.
A vállalat elnevezése is az alapító nevéből
származik. Mivel a cégbejegyzést nem lehet
megtalálni, a pontos cégnevet már nem
ismerjük. Különböző kiadványokban és árjegyzékekben az Engel Károly Alapította,
vagy Engel Károly Anyagok szerepelnek. Az
EKA szép gazdasági sikereket ért el, és hamarosan gyártásba is kezdett, többek között
külső- és és belső téri lámpatesteket ( például csillárokat ) is kezdett gyártani, forgalmazni. Nemcsak Magyarországon, hanem a
környező országokban is szép sikereket ért
el. A felszabadulás után természetesen a vállalatot a többihez hasonlóan államosították,
és hogy a nemzetközileg ismert és elismert
EKA márkanevet megtarthassák, Elektromos Készülékek és Anyagok Gyárára „ keresztelték ”. Sajnos a magyar erősáramú ipar
egyik megteremtőjének a neve ettől a pillanattól a feledés homályába borul.
Amikor az EKÁ-ban kezdtem dolgozni,
a legkorszerűbb fényforrás a fénycső volt.
Irodákat, üzleteket, üzemeket világítottak
vele elsősorban, és abban az időben kezdték
gyártani a közvilágítási ún. „ ostornyeles ”
lámpatesteket, amelyek felváltották az addigi hagyományos izzólámpás lámpatesteket.
Aztán természetesen a közvilágításban és
egyéb külsőtéri világításban ezek a termékek is elavultak. Megjelentek a higanylámpák, a fémhalogénlámpák, majd a nagynyomású nátriumlámpák, amelyek mindegyike
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új lámpatestfejlesztést és -gyártást vont
maga után. A LED-es világítás már nem az
én időszakomban fejlődött iparággá.
35 év EKA tagság után is világítástechnikával foglalkozhattam, és 10 csodálatos,
felejthetetlen évet dolgozhattam a Tungsram-Schréder Rt.-nél és a Kandeláber Rt.-nél.
Öröm és büszkeség volt számomra, hogy
valamilyen szinten én is részt vehettem
ezekben a munkákban, és ma már elmondhatom, hogy volt közöm a világítástechnika
sok évtizedes fejlődésében, megújulásában.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek
már fiatal mérnökként tagja lehettem. Óriási élmény volt számomra, megismerhettem
a világítástechnika nagy öregjeit, és testközelből láthattam őket, beszélgethettem
velük. Sokan már nem élnek. Debreczeni Gábor, Gergely Pál, dr. Gelléri Emil, dr.
Lantos Tibor, Dr. Schanda János, dr. Sziráki Zoltán, Szepessy Sándor nagy hatással
voltak rám, rengeteget tanultam tőlük. Ezt
mind az Egyesületnek, azon belül a Világítástechnikai Szakosztálynak köszönhetem,
ahol rendszeresen találkozhattam velük. Az
Egyesületen belül 1960-ban megalakult Világítástechnikai Szakosztály elnökei dr. Sziráki
Zoltán, Gergely Pál, dr. Horváth József, majd
Pollich János voltak, akinek kezdeményezésére 1995-ben alakult meg mai formájában a
Világítástechnikai Társaság. Büszke vagyok
rá, hogy én is alapítótagja lehettem. 2002ig a Tungsram Világítástechnikai Állomásán az Eötvös utcában találkoztunk minden
kedden délután, és hogy nemcsak szakmai
kapcsolat alakult ki közöttünk, az ennek köszönhető. Nem felejtem el a karácsonyi találkozókat, ha nem volt hivatalos program,
akkor is örömmel mentünk egymással találkozni. A közvilágítási nátriumosítási programot az OMFB (Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság) és a Világítástechnikai Társaság
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fényévek
Visszaemlékezések a korról,
ami már nem sokunknak emlék
közösen szervezte. Jártuk az országot, és
előadásokat tartottunk a fényforrásokról és
a lámpatestekről. Lámpatestekről a Tungsram-Schréder, Világítástechnikai Gyár és az
EKA képviselői beszéltek. Sajnos már csak
Almási Sanyi és én élünk. Fehér Zoltán, dr.
Horváth József, Vincze Vilmos, Esztergomi
Ferenc már nincsenek közöttünk.
Másik emlékezetes esemény volt számomra, hogy 1989. október 3 és 5-ike között Budapesten rendezhettük meg a LUX
EUROPA VI. Kongresszusát. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy dr. Horváth
Józseffel, Almási Sándorral, Debreczeni
Gáborral, Gergely Pállal, dr. Lantos Tiborral, Lernyei Péterrel, Schnur Gáborral és
Szepessy Sándorral együtt részt vehettem
a szervezőbizottság munkájában. A felújított Vigadó adott helyszínt a remek előadásoknak, máig tartó élmény a záróbankett a
Kongresszusi Központban.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és
azon belül a Világítástechnikai Szakosztály,
majd a Világítástechnikai Társaság nagyban
hozzájárult a fejlődésemhez, szakmai és emberi kapcsolatok kialakításához.
Köszönöm a szép és megtisztelő kitüntetéseket. Minden évben részt vettem a
Közgyűléseken, a kitüntetettekkel együtt
örültem a kollégák sikereinek. Mindig azzal mentem haza, milyen jó dolog kitüntetést kapni, csak az Életpálya-kitüntetést
ne kapjam meg soha, akkor talán fiatal
maradok. De eljött ennek is az ideje. Bevallom, nem voltam boldog. Akkor a még
óvodás unokám mondta: ne légy szomorú



Nagypapa, nem azért kaptad a kitüntetést, mert megöregedtél, hanem mert jól
dolgoztál.
Végül elmesélek egy történetet. Régen
volt. Valamikor a hatvanas évek végén,
vagy a hetvenes évek elején. Az EKA
nagysikerű termékei voltak a halogénizzólámpás fényvetők. Már évek óta gyártottuk
minden gond nélkül, amikor a záróüvegek
elkezdtek felrobbanni. Egyik első ilyen esetünk volt, amikor a Bosnyák téri templomban – ráadásul a karácsonyi éjféli misén – a
mennyezetről egy hangos robbanás után
estek a hívők fejére a forró üvegmorzsák.
A plébános úr elmesélése szerint ezután
gyakoribbak lettek a gyónások. Akkor én
a villamos és mechanikai laboratóriumban
dolgoztam, kerestük a hiba forrását. Mivel
csak zárt térben fordultak ilyen esetek elő,
arra a következtetésre jutottunk, hogy takarítás hiányában a porosodástól melegebbek lesznek az üvegek, és ettől robbannak
fel. Kísérleteket folytattunk, hogy milyen
hőmérsékltváltozást okoznak a poros üvegek. Különböző mennyiségű port szórtunk
az üvegekre, és így mértük a felmelegedett
fényvetők hőmérsékleti adatait. A sok mérés közben már nem találtunk elég port
a laborban, ezért vettünk egy porszívót,
és annak zsákjából szereztük be a méréshez szükséges mennyiségű port. Közben a
probléma megoldódott, kiderült, hogy az
Üveggyárban technológiai változás történt,
amit kijavítottak. De ilyen tiszta munkahelyen sem előtte, sem utána biztosan nem
dolgoztam.
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— Radványiné Novotny Olga –

Hurrá! Leérettségiztem! Igen, leány létemre villamosipari technikus lettem. A szomszéd
néni megkérdezte, hogy most már vezethetsz
villamost is? De a tréfát félretéve, az Üteg utcából elindultam állást keresni. Ez akkortájt
(1958) sem tartozott a legkönnyebb feladatok
közé. A jó sorsom az ELMÜ Váci úti épületébe vezetett, ahol az OVILLEF irodái voltak.
Az Igazgató úr, miután kellőképpen szemrevételezett – és a papírjaimat is megnézte –
közölte, hogy felvesz, de itt jó kislánynak kell
lenni, nem szabad elkanászodni, mert akkor
fel is út, le is út.
Nos, az ilyen meghökkentő bevezetés
után még azon a nyáron elkezdtem munkás
életemet. Hogy előre szóljak, manapság ez
ismeretlen helyzet, a munkakönyvemben
csak a belépés és a kilépés dátuma szerepel 38 év különbséggel. Első főnököm Dr.
Gelléri Emil okl. fizikus volt, aki a tanítást
felcserélte egy új szakma megtanulásával és
megtanításával. A világítástechnikát önálló
tudományágként nem tanították egyetemi
szinten (máshol se nagyon). Az OVILLEF-nél
(Országos Villamosenergia Felügyelet) megalakult Világítástechnikai csoport azt a célt
tűzte ki maga elé, hogy részt vállal az ország energiamegtakarítási programjában. A
külső és belső terekben használt izzólámpák
lecserélése volt a cél. Az akkori fejlesztések
a fénycső és a higanylámpa alkalmazását
tették lehetővé (az 1960-70 es éveket írjuk),
aminek segítségével jelentősen csökkenthettük a felhasznált villamos energiát. Ezt a feladatot az egész országra kiterjedő hatósági
jogkörünk segítségével tudtuk végrehajtani.
Mindeközben férjhez mentem, született
egy kislányom és diplomát szereztem a
BME Villamosmérnöki Karán.
A fényforrásfejlesztések egyik kiemelt
célja a fényhasznosítás növelése, és nem el38

hanyagolható az élettartam növelése sem.
Tizenöt év eltelte után a higanylámpától
kezdtünk búcsút venni, a nagynyomású nátriumlámpa lett a trónkövetelő. Alig telt el
újabb húsz év, és megjelent az újabb fejlesztésű fényforrás, napjainkban már a közvilágítás területén is helyet követel a LED-lámpa.
Nagy szakmai kihívást jelentett a közvilágítási szabványok kidolgozása, rendszeres
karbantartása és megújítása. Naprakészen
követtük a nemzetközi előírásokat, figyeltük
a trendeket, és amit célszerűnek láttunk, beépítettük a hazai előírásokba. Annak érdekében, hogy a szabványokban előírt értékek
betarthatók legyenek, előzetesen nagyon
sok éjszakai mérést végeztünk, így tudtuk
biztosítani az elmélet és a gyakorlat szinkronban járását. Különösen nagy terepmunka előzte meg a gyalogos átkelőhelyek világítását szabályozó rendelkezések kiadását.
Apropó rendelkezés! 1985-ben elkészítettük
a közvilágításról szóló rendeletet, amit közel 30 évig alkalmazott a szakma, sajnos ma
nincs megfelelően korszerűsített, elfogadott
változata.
A közvilágítást irányító országos szervezet (Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet) Világítástechnikai
osztályának vezetőjeként, igen szerteágazó,
széles körű ismereteket kellett megszereznem. Az alapvetően elvárt világítástechnikai szaktudáson kívül meg kellett ismerkedni és alkalmazni tudni a szabványalkotáshoz
és rendeletalkotáshoz szükséges jogi ismereteket. A közvilágítás elsődleges feladata, az
utakon sötétedés után közlekedők biztonságának megteremtése. A KPM-mel szoros
munkakapcsolat segített abban, hogy megismerjük az „utaselőírásokat”, néha befolyásolva azokat, aminek eredményei a jól telepíthető, célszerű világítási rendszerek lettek.
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A külső területeken lévő világítások egy
része műemléki környezetben működik. Nehéz feladat volt összehangolni a ”korhűséget” a jó látás követelményeivel. Néha,..talán
sokszor, csata a városvédőkkel! Remélem,
még sokan emlékeznek az 1988-as visegrádi
összejövetelünkre, ahol Ráday Mihály fogta
Pallasz Athéné kardját és vívott a szakmával.
A szakmai viták azonban szép eredményt
hoztak, az Andrássy útra tervezett lámpatestekkel a láthatósági és a korhűségi követelmények is teljesültek.
Fontos szakmai feladat volt a lámpatestgyártók ösztönzése a mind jobb, különböző
világítási céloknak megfelelő típusok kifejlesztése, ezzel szorosan összefüggött a működtető szerelvények biztonságának és célszerűségének állandó továbbfejlesztése. A
lámpatesteket tartó szerkezetek, oszlopok,
lámpakarok, a gazdasági lehetőségek függvényében jelentős változáson mentek át. Beton, acél, öntöttvas, alumínium anyagokból
kerültek tipizálásra, illetve egyedi gyártásra.
A fényforrásgyártó- és felhasználó-oldal
között mintegy összekötő kapocsként szerepeltünk, a felhasználói tapasztalatokat főleg
az egyesületi munka keretében adtuk át a
gyártóknak.
A hatósági feladatunkat képezte, hogy a
benyújtott közvilágítási terveket elbíráljuk,
és engedélyezzük a kivitelezést. Annak érdekében, hogy szakmailag biztosan megfelelő tervek készüljenek, előzetes konzultációs lehetőséget nyújtottunk a tervezők
számára, akik éltek is ezzel. A konzultációk
révén napi kapcsolatban voltunk a tervezőkkel, kivitelezőkkel, visszajelzést kaptunk
a szabványban előírt feltételek megvalósításának esetleges problémáiról is. Az elfogadható, ésszerű javaslatokat a következő szabványalkotásnál felhasználtuk.
A legjobb és leghatékonyabb kapcsolatrendszer a MEE keretei között működő
szakosztály, munkabizottság tagjai között
jött létre, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek a világítástechnikával. A



Világítástechnikai Szakosztályon belül megalapított Közvilágítási Munkabizottság az
elmélet és gyakorlat szakemberei számára
adott fórumot. A munkabizottság tagjai havi
rendszerességgel találkoztak, és igyekeztek
a saját vállalati érdekeiken felülemelkedve
a közös cél, a jó közvilágítás érdekében tevékenykedni. Ezt a MUBI-t közel húsz évig
vezettem. A 20-25 fős üléseket 1970-től kezdődően évente egyszer kihelyeztük valamelyik áramszolgáltató területére. Az Ankéttá
avanzsált összejövetelek létszáma 150-180
főre növekedett, bevontuk a települések
vezetőit, a társszakmák képviselőit. Sikeres
kapcsolatokat alakítottunk ki a szomszédos
országok hasonló szervezeteivel, kölcsönösen meglátogattuk egymást. Az Ankétok
szervezését az Energiafelügyelet Világítástechnikai osztálya vállalta, amit nyugdíjazásomig vezettem. Az Ankétok tematikáját
illetően minden évben meghatároztunk egy
vezérmotívumot, ami köré csoportosítottuk
az előadásokat, meghívtuk az előadókat. Az
Ankét két napja alatt általában 12-15 előadás
hangzott el, az éppen aktuális elméleti, gyakorlati kérdések témakörében. Lehetőség
szerint az adott település éjszakai bejárása
is program volt, esetenként világítástechnikai mérésekkel kiegészítve. A ”megvilágítás-szemléletről„ átálltunk a „fénysűrűség”
fogalmának megismertetésére, műszeres
bemutatókat tartottunk. Ezeken az összejöveteleken a szakmai ismeretek széles körű
kiterjesztésén túl nagyon sok kollegiális, baráti kapcsolat szövődött.
A világítástechnikához kapcsolódik életem egy igen tevékeny szakasza, amikor a
láthatóság kérdéseivel foglalkoztam szakértői szinten. Az éjszakai közúti balesetek
elbírálásánál a vizsgáló rendőrök, majd a
bírósági szakban az ügyészek és bírók örök
kérdése, vajon miért nem látta az áldozatát
az elkövető? Feltehetően nem szándékosan
gázolt, de akkor hogy zajlott le az esemény,
és főleg elkerülhető lett volna? Hogy erre
a kérdésre meggyőzően elfogadható választ
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tudjak adni, alapvetően két nagy témakört
kellett megismernem, megtanulnom. Az
egyik terület a látást, az észlelést befolyásoló
fiziológiai, pszichikai körülmények ismerete,
a másik terület a nézett akadály (személy,
tárgy) láthatóságát képező környezeti fényviszonyok elemzése. Az első tárgycsoport
megismerésében az orvosi szakirodalom
volt segítségemre. A másodiknál a fénysűrűség elméleti és gyakorlati alkalmazása
adta a fogódzót. Harminc év alatt több száz
éjszakai bizonyítási kísérleten vettem részt,
ahol fénysűrűségméréssel rögzítettem a
baleset környezetének fényviszonyait. Ezek
lehettek lakott területen közvilágított útszakaszon vagy közvilágítás nélkül, országúton
szembejövő gépjármű reflektorok zavaró
hatásával, vagy egyéb, a láthatóságot zavaró
tényezők, pl. rosszul elhelyezett reklámtábla, kirakatvilágítások stb.
Ahogy „fiatalodtam”, a vizsgált esetek
lelkileg egyre jobban megviseltek, ezért
harminc év eltelte után a befejezés mellett
döntöttem. Amikor megvontam a mérleget,
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örömmel töltött el, hogy a vizsgált esetek
98%-ában a vétkesnek tartott járművezetőt
felmentették a vád alól. A maradék 2%-nál
ittas vezetés is közrejátszott. Még sokáig
megkerestek, hogy vállaljak el eseteket,
vagy ajánljak valakit.
Sajnos ebben nem tudtam segíteni, egy
picit kudarcnak érzem, hogy nem tudtam a
fiatalok közül ebben a témakörben utódot
kinevelni.
Számomra érdekes volt ilyen röviden ös�szefoglalni szakmai életem jelentős részét.
Hogy mit jelentett nekem a világítástechnika? Mindent! Folyamatos tanulást, tanítást,
jó emberi kapcsolatokat, barátokat, sikereket,
néha kudarcokat, tanulmányutakat, rálátni a
világra. Szerencsésnek tartom magam, mert
azt csináltam, amit szerettem és szerettem,
amit csináltam! Úgy érzem, hogy tevékenységemet szakmai sikerek övezték, amit munkahelyemen és az Egyesületben is díjaztak.
Köszönettel tartozom mindazoknak (sajnos
sokan már nincsenek közöttünk), akik segítettek, támogattak utamon.
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— Szekeres Sándor –

Munkás életem jelentős és legszebb részét
- 33 évet - az Izzóban éltem le. Ennek a hos�szú időnek csak az utolsó néhány éve kapcsolódott a fényforrásokhoz, mert eredendően
rádiócsöves voltam. Mi kissé le is néztük az
„izzólámpagyártást”, hiszen annak egyszerűbb volt a gyártástechnikája. Ezen csak a
gázkisülő lámpák magasabb gyártási követelményei szépítettek, és ide nyergeltek át a
rádiócsövesek is a termék kihalása után.
Az Izzóból nem voltak tömegesen tagjai
a MEE Világítástechnikai Szakosztályának,
de nagyon sokan tartottak előadást rendezvényeiken, hiszen a szemináriumok, oktatások az Izzó Világítástechnikai Állomásán
folytak, és a fényforrástudomány képviselői
az izzósok voltak. Jól ismeretem Debreczeni
Gábort, Pollich Jánost és a többi ott dolgozó kollégát. Az Izzóban dr. Horváth József,
Várkonyi László, Hirmann László és még
sok más kollégáról derült ki, hogy a Világítástechnikai Szakosztály oszlopos tagjai.
Engem Tordai Tamás szervezett be a szakmai szervezetbe, amikor a Tungsram-márkabolt vezetője lettem. Tamás és Valika (Jáni
Józsefné) töltötték be a szakértő szerepét a
Király utcai üzletben, és tőlük tanultam világítástechnikát, hiszen a gyárban inkább
fényforrás-gyártástechnológiai ismeretekre
volt szükség. Tordai Tamás, aki családjával
együtt, éveken keresztül turistatársunk volt,
szorgalmazta, hogy vegyek részt a VTT
előadásain. Pollich Jancsival és Hirmann
Lacival hivatalosan is napi kapcsolatban
voltunk, mert a régi „Fogyasztói Iroda” vevőszolgálati, reklamáció kezelési szerepét a
márkabolt vette át. A rendszeres szeminárium- és konferencialátogatások során váltam
ennek a szakmai közösségnek tagjává.
Azt gondolom a VTT szinte minden tagját megrázta a GE lépése 2002-ben, hogy

az Eötvös utcai Világítástechnikai Állomást
felszámolta. Tisztelet illeti mindazokat,
akik részt vettek a tárgyi és szellemi emlékek megőrzésében. Ekkor már az Izzótól
(Tungsram, GE) megválva, de a szakmával
még szorosabb kapcsolat jegyében, egy csavarhúzóval felszerelkezve az Eötvös utcai
ház félemeletén lévő Edison-szobrot „megmentettem” társaságnak. A társasági élet
színterének a Magyar Világítástechnikáért
Alapítvány 2003-ban megvett egy ingatlant, az Árpád út 67. első emeletén, ez lett
az otthonunk: a Világítás Háza. Elég sokáig
tartott, amíg végre szóba került, hogy át
kellene alakítani és felújítani az igényeink
szerint. A lelkes tagok közül volt, aki vállalta az építészeti, az elektromos és egyéb tervek elkészítését. A munkák levezénylését
Nagy János - enyhe - rábeszélésére felvállaltam, „ha már úgyis minden nap munkába
jövet-menet itt haladok el”. Nem tudtam,
mit is vállaltam el, hiszen ekkor még aktív
dolgozója voltam az Elektro Profi-nak. Ma
sem tudom, hogyan sikerült, a kőműves-,
burkoló-, asztalos-, víz- és villanyszerelőmunkások koordinálása, a naponta végzett
munkák ellenőrzése, de a Világítás Háza
elkészült 2004. február 28-ra. Számomra
ez a társaság érdekében végzett munka
jelentette a „teljes jogú tagság” elnyerését.
Utána még évekig „háznagy” szerepet töltöttem be, amely az apró-cseprő műszaki
és szervezési munkákat jelentette. A Világítás Házában több alkalommal tartottam
előadást az Újpesten működő szakmunkásképző tanulóinak. Sajnos ez a képzési mód
megszűnt, így ezek a világítástechnikai ismertetők is.
Mióta igazi (nem fizetésért dolgozó)
nyugdíjas lettem, a társasághoz tartozást
valóban a kollégákkal való kellemes együttlét adja. Jó érzés, hogy a mai rohanó, pénz-
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hajhász világban ezt a közösséget a szakma
iránt érzett szeretet tartja össze.
Számomra példaképek voltak a társaság
nagy öregjei, akik közül a teljesség és a kor
szerinti sorrendtől eltekintve szeretnék néhány nevet említeni. Mindenekelőtt Tordai
Tamást, aki a Tungsramban rádiócső-fejlesztőként is sokat segített szakmai fejlődésemben. Turistatársként egész családjával éveken
keresztül együtt kirándultunk, bebarangolva
az országot és a környező országok egy-egy
városát, hegyeit. Dr. Horváth Józseffel, Várkonyi Lacival együtt dolgoztunk a Kereskedelmi Igazgatóságon, igaz, hogy ez nem a
világítástechnika szakmai kapcsolata volt. A
többi izzós kollégával való munkakapcsolat is
1993-tól – a MEE-be belépésem után – terelődött szakmai területre. A szemináriumokon,
és a többi rendezvényen ismertem meg olyan
nagyszerű embereket, mint dr. Lantos Tibor,
aki mindenki „tanár úr” néven illetett. Mindig
emlékezetes marad számomra, hogy amikor
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a VTT-tagokat céglátogatáson fogadtuk az
Elektro Profinál félrevont, és tapintatosan
felhívta a figyelmemet az egyik felirat helyesírási hibájára. Ez jellemezte mindig, a széleskörű tudás, segítőkészség és szerénység.
Nagy tisztelettel néztem fel dr. Schanda János
professzorra, aki a világítástechnika kutatási
helyét építette ki Veszprémben, és utódokat
nevelt a szakma számára az egész országban.
Örömmel mondhatom, hogy barátokat szereztem a szakmai összejövetelekhez kapcsolódó szabadidős programok során. Nagyon
fontos, hogy ezek a személyes kapcsolatok
segítsék a szakmai együttműködést. Többen
vagyunk a VTT tagjai közt, akik már nem
űzik a szakmát, csak a szakma iránti érdeklődés és a baráti kapcsolatok fenntartása miatt látogatjuk a rendezvényeket. Fontosnak
tekintem, és mutatója egyben, ha valaki az
éveken át végzett munkáját ne csak pénzkereső elfoglaltságnak, hanem örömmel vállalt
hivatásának tartja.
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— Szőnyi László –
Mit jelentett számodra a világítástechnika?
Egyetemi tanulmányaim során a szakmai
specializálódás motivációja véletlenszerűen
vezetett a fény, a világítástechnika világába.
1962-től ugyanis az Egyesült Izzóval kötöttem két éves tanulmányi szerződést, ami azt
jelentette, hogy a diploma után legkevesebb
két évig majd ott kapok végzettségemnek
megfelelő munkakört. Az Aschner Lipót által alapított cég már a II. világháború előtt is
világhírű volt, amelynek fő profilja a lámpagyártás volt, s a szakmai munka minőséget
olyan nevek fémjelezték, mint Bay Zoltán
(1900 – 1992), vagy Bródy Imre (1891 –1944)
tevékenysége. Nagy tisztesség volt tehát,
hogy a lábuk nyomába léphettem.
Ez volt a kezdet, de nem volt egy
kicsit rögös ez az út?
A kezdet bizony rögös volt. A fény, a
természet éltető elemének vizsgálata az
átlag ember képzeletében megfoghatatlan
magasztos feladatok sorozatát jelenti, a gyakorló szakember számára azonban nagyon
is praktikus, laboratóriumokban, sötét helyiségekben, mérőműszerek segítségével végzett aprólékos és fárasztó munkák sorozata.
Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
(Tungsram) Optikai Laboratóriumában 4 és
fél éven keresztül foglalkozhattam fotometriai és spektrofotometriai mérésekkel, majd
más területeken végzett munkakörök után
1976-tól (2004-ig) az Országos Mérésügyi
Hivatalban kerültem ismét olyan szakmai
pozícióba, amikor a fiatalkori „Izzós” munkakör szerves folytatásaként fotometriai
méréseket végezhettem.
Mi tartozott itt a munkakörödhöz?
Munkaköröm a fotometriai mennyiségek - fényerősség, fényáram, megvilágítás,

fénysűrűség és színhőmérséklet - alap és leszármaztató mérése volt. Itt a fényerősség,
fényáram- és színhőmérséklet-etalonokat
hitelesítettem, elsősorban a Tungsram és a
MEEI számára. Szakmailag nagyon fontos
terület volt még a nagyszámú megvilágításmérő és fénysűrűségmérő hitelesítése. Ezek
a mennyiségek közvetlen kapcsolatban állnak a világítástechnikával. Eredményeimről
több előadást is tartottam és számos publikációm jelent meg. 1983-ban a fényáram- és
színhőmérséklet-mérés témában OMH-pályadíjat nyertem.
Példaképeid, akik szakmai tanácsokkal elláttak, biztosan voltak,
ugye?
Hogyne. Szakmai példaképeim Dr.
Schanda János és Dr. Lukács Gyula, kiváló
kollegáim pedig, akikkel együtt dolgozhattam, Dézsi Gyula, Fillinger László és Andor
György voltak.
Nyugdíjazásod után nem szakadt meg kapcsolatod a fényméréssel?
Valóban. Nyugdíjazásom után 2005-től a
Szőnyi Fényerő Bt. – NAT által akkreditált
– laboratóriumának vezetője lettem, ahol
azóta is megvilágítás- és fénysűrűségmérők
kalibrálását végzem. Ezekről a munkáimról
szakmérnök hallgatók számára az Óbudai
Egyetemen 2012 óta több alkalommal is
előadásokat tartottam.
Mit is jelentett számodra a Világítástechnikai Szakosztály?
Azt gondolom, hogy minden embernek szüksége van a szakmai társak figyelmére, kontrolljára, az új eredmények bemutatására, az egymástól való kölcsönös
tanulásra. Ebben a körben a VTT érdekes
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és értékes előadásokkal, világítástechnikai
ankétokkal, hazai és külföldi tanulmányutakkal egyedülálló továbbképzési lehetőséget biztosított és biztosít tagjai számára.
Jómagam a hallgatói ankétokon éreztem
azt, hogy ez az a fórum, ahol szakmai
hozzászólásaimmal az új generációnak –
elsősorban méréstechnikai szempontból
- hasznos tanácsokat adhatok. A világítástechnikai ankétokon jó néhányszor felszólaltam, hangsúlyozva az élet minden
területén a jó megvilágításmérők használatának fontosságát. Ezeken az alkalmakon többször előadást is tartottam. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület lapjában
több publikációm is megjelent. 1994-ben
Nívódíjat kaptam, majd 2013-ban a MEE
Életpálya-elismerést.
Megosztanál velünk néhány tanulságos történetet?
Több ilyen is volt az életemben. A fényviszonyok helyes megtervezése az élet minden területén elemi fontosságú. Három jellegzetes epizód az életemből.
Még OMH-s koromban egyik kollegám
kétségbeesetten mesélte, hogy felesége
óbudai iskolájában villanyszerelők - meg
sem kérdezve a szakmában jártasakat - szörnyű átalakítást végeztek az egyik osztályteremben: a korábbi fénycsöves világítást búra
nélküli csupasz kompakt fénycsövekkel váltották fel. Kérésére a helyszínre siettem és
egy hitelesített megvilágításmérővel helyszíni méréseket végeztem. Az eredmény
kétségbeejtő volt. A kompakt fénycsövek
a pedagógust szinte megvakították, a tanulók padjain az ajánlott 500 lx helyett csupán 250 lx megvilágítást tudtam mérni, s
az egész megoldás esztétikailag is erősen
kifogásolható volt. Észrevételeink ellenére
sajnos nem jártunk sikerrel. A korrekcióra
komoly erkölcsi és anyagi erőre lett volna
szükség, hogy a rossz kivitelezést utólag a
szakmai fórumok nyomására kijavítsák.
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Másik példám: a Budapesti Sportcsarnok újjáépítésénél többen észrevételezték,
hogy a fényviszonyok nem felelnek meg a
szakmai kívánalmaknak. 2000 körül hivatalos helyről megkérték az OMH fotometriai laboratóriumát - az adott pillanatban a
munkakör képviseletében engem -, hogy
sürgősséggel két megvilágításmérő műszert
szakmai célokra hitelesítsek. A sportköröknek az említett óbudai iskolával ellentétben
szerencsére volt olyan érdekérvényesítő ereje, hogy a francia kivitelezőkkel szemben az
általam hitelesített műszerekkel végzett tudományos mérések kedvezőtlen eredménye
alapján új tervezés készüljön: javaslatomra
pótfényforrásokat terveztek, és helyeztek el
utólag a Sportcsarnok belső tereinek világítástechnikai rendszerében. Ezt mindennapi
munkám komoly erkölcsi elismeréseként
éltem meg.
A harmadik és egyben záró példám
életem egyik legszebb feladatáról szól. A
magyar koronázási jelvények 1978-ban
érkeztek vissza az USÁ-ból. 10 évvel később Pécsi Dániel – mérnök és a magyar
nemzeti jelképekkel foglalkozó szakemberünk – menedzselte azt a projektet, amely
arra volt hivatva, hogy ellenőrizze: helyükön, a Magyar Nemzeti Múzeumban
megkapják-e a koronázási ereklyék azokat
a szükséges múzeumi feltételeket, amelyek a helyi hőmérséklet, páratartalom és
megvilágítás lehetőségeit tekintve a nemzetközileg is elfogadott, megengedett értékeket biztosítják. Kollégáimmal elsőként
hitelesített mérőeszközökkel bevizsgáltuk
a leginkább veszélyeztetettnek gyanított
koronázási palást elhelyezését. A korábban lengyel páratartalom-mérővel mért
értékekhez képest, amelyek nem jelezték
ki, hogy a páraviszonyok tönkretehetik a
palástot, az OMH hitelesített műszere viszont óriási veszélyt jelzett. De baj volt a
palást megvilágításával is. A nemzeti ereklye megengedett megvilágítása ugyanis az
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50 lx-ot nem haladhatta volna meg. Ezt az
értéket azonban a helyszínen mért értékek jócskán meghaladták. Mérési eredményeink alapján sürgősséggel restaurálták
és megmentették a palástot, majd szakmai



javaslataink alapján a Magyar Nemzeti
Múzeum igazgatósága a nemzeti ereklyék
múzeumi kiállításához méltó és minden
tudományos szempontból korrekt feltételeket teremtett.
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— Kiss István –

Az erősáramú villamosmérnöki diplomát
1967-ben szereztem a Budapesti Műszaki
Egyetemen. Ezt követően főenergetikusként kamatoztattam tudásomat a Magyar
Hajó- és Darugyár Váci Gyáregységében,
a Magyar Rádió Műszaki Igazgatóságán
és 1988-tól 25 évig a Váci Városházán. Itt
kerültem intenzívebb kapcsolatba a világítástechnikával, tekintettel arra, hogy mint
városi főenergetikus hozzám tartozott az
energetikusi feladatok között Vác város közvilágítása, díszvilágítása és a Polgármesteri
Hivatalon kívül 33 városi intézmény belső
téri világításának fejlesztése is.
Első lépések közé tartozott az állapotrögzítés. E szerint a városi közvilágítási fogyasztás elszámolása az Áramszolgáltatóval
– az országos viszonyokhoz képest ritka kivételként – fogyasztásmérés alapján történt
és történik ma is, száz feletti közvilágítási
körzettel.
Az 1989-es ÉDÁSZ-ELMÜ szolgáltatói váltás kapcsán részletes leltár készült a
közvilágítási hálózatról. Ez már a főenergetikussal történt egyeztetéssel valósult meg.
Így kaptam pontos képet a rendszerről. Az
üzemkézség megállapítása, illetve a hibahelyek folyamatos feltárása, megállapítása
- a lakossági bejelentéseken kívül – az ELMÜ-vel, havonta változó útvonalon közvilágítási bejárások alapján történt. Az átlagos
üzemkézség 95% felett volt.
A Vác város közvilágítási hálózatán, illetve a város 301 közterületén 3939 db fényforrás üzemelt 538 357 kW teljesítménnyel.
Ebből csak 364 db volt „korszerű” Na- és
Fcső-fényforrású, a többi Hg- és izzós lámpatest.
Önerős fejlesztéseket kezdeményeztem
1990. évtől olyan formában, hogy kezdeti
indulásként 3 millió Ft-os fejlesztési forrás46

sal a megtakarításokból történtek a további
korszerűsítések. Így sikerült hitelfelvétel nélkül 2005. évre a fényforrások számát 3453
db-ra, és a beépített teljesítményt 365 369
kW-ra csökkenteni úgy, hogy közben 368 db
Na-fényforrású közvilágítás bővítés is megvalósult 42 910 kW értékkel (EU-s támogatási rendszer ebben az időszakban még nem
volt). A korszerűsítés eredménye mínusz
920 db fényforrás, illetve mínusz 171 927
kW teljesítmény, ami évente több millió Ft
közvilágítási költségmegtakarítást jelentett
a városnak. Az ütemezett korszerűsítések 5
év alatt megtérültek. A közterületek megvilágítási szintje növekedett a korszerűsítések
eredményeképpen, és kielégítették az MSZ
EN 13201:2004 közvilágítási szabvány előírásait.
A közvilágítási lámpatestek üzemeltetése – önkormányzati pályáztatással – 2005.
évtől kerültek saját kézbe úgy, hogy az
Áramszolgáltatótól bérelte a lámpatesteket az Önkormányzat. A pályázat kiírása a
2005. évben készített ismételt leltár alapján
történt. Ekkor a már említett 3453 db lámpatest (365 369 kW) üzemelt a hálózaton.
Ebből már csak 341 db volt Hgl-fényforrásos
lámpatest.
Ezeknek Na-fényforrásúra – 83 db,
ME5 besorolású utcában – történő korszerűsítésére 2010. évben került sor a KEOP5.3.0.A/09-2009-0129 sz. pályázat keretében, 35 742 177 Ft teljes b.o, beruházási
összeggel, 50%-os támogatással. A fenntartási jelentések alátámasztották a vállalt megtakarításokat. A projektgazda én voltam.
A belső téri világítás vonatkozásában
2007. év első felében a Szemünk Fénye
Program keretében a minden tekintetben
elavult 33 városi intézmény világítási rendszere újult meg, 7052 db új lámpatest felszerelésével. Ezek 124 291 E Ft-os bérleti
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szerződés keretében kerültek felszerelésre
az új, GE gyártmányú lámpatestek alkalmazásával. Ezek korszerű fénycsöves és kompakt fénycsöves kivitelűek voltak. A megtakarításokból fedezett bérleti díj fizetése 11
éves futamidővel történik, intézményekre
lebontva. A 2010 évi közbenső elemző
vizsgálat szerint a tervezett megtakarítások várhatóan realizálódni fognak (8,16%/
év, illetve 19,6 M Ft/év) Ezen túlmenően –
mérési jegyzőkönyvekkel alátámasztottan
– az MSZ EN12464:2003 a beltéri világítási
előírások is teljesültek. A projekt felelőse én
voltam.
Vác város területén 308 db lámpatest
(132,5 kW) biztosítja a kiemelt 19 kiemelt
műemlék és közterület díszvilágítását. A
működésük a közvilágítástól független és
önállóan mért hálózatról biztosított. Az Önkormányzat Képviselő Testület által meghatározott időpontokban, programozott módon, költségtakarékosan üzemelnek. Mára
sajnos a jelentős rongálás és avulás miatt
teljes rekonstrukcióra szorulna a díszvilágítási rendszer.
Az előbbiek a világítástechnikával kapcsolatos, inkább pozitív eredményeket tükrözték. Azonban a következőkben vázoltak
negatív eredményt jelentettek számomra.
A 2012. évben kiírt KEOP-pályázatok
ismételten kedvező közvilágítás-korszerűsítő beruházásokra nyitottak lehetőséget.
A város a teljes közvilágítási hálózat lámpatesteire, LED-es közvilágítás korszerűsítésre készítetett tanulmányt. Ez 37%-os
energia megtakarítást mutatott ki a már
csak Na-fényforrásokkal üzemelő közvilágítási hálózathoz viszonyítva. A LED-es
pályázat akkori benyújtását egyelőre nem
javasoltam, mivel az Na-fényforrások fényhasznosítását 110÷120 lm/W, az akkori
LED-es lámpatestekét pedig 90÷110 lm/W
értékűre vettem fel.
Alternatív javaslatként a váci illetékességű Lightronic Kft.-vel közösen, a korábbi
(már feledésbe merült) fél-éjszakás közvi-



lágítási rendszer analógiájára a meglévő
3407 db Na-fényforrású lámpatestekbe
– 22:00 órakor visszaszabályozós – elektronikus előtétek beépítésével ötöd annyi,
112 800 000 Ft b.o. összegű beruházással
– a LED-es tanulmány tervben szereplőhöz
képest – közel azonos energia-megtakarítást lehetett volna elérni.
Ennek ellenére a LED-es pályázat került
benyújtásra és megvalósításra 2013/2014.
évben a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 sz. pályázat keretében, b.o. 583 999 998 Ft ös�szeggel, és ebből 87 600 000 Ft-os 15%-os
önkormányzati saját erővel, illetve 3736 db
tervezett új LED-es lámpatest felszerelésével. Kíváncsian várom a fenntartási jelentésekben foglalt eredményeket (a korábbi
pályázatot is fenn kell tartani 2016-ig).
Összességében elmondható, hogy a főenergetikusi munkámat az elmúlt 25 évben a
világítástechnika jelentősen meghatározta,
és ennek észrevétlenül rabja is lettem. Megítélésem szerint azt, hogy ezt megfelelő szinten tudjam végezni, rendkívül nagy szerepet játszott a VTT-ben mint alapító tagként
való részvételem. Befolyásolták még a VTT
által évenként megrendezett magas színvonalú, több napos Közvilágítási Ankétok (az
ország különböző helyszínein) és a MTESZ
Székházban korábban megrendezett Világítástechnikai Ankétok. Ezeken a tartalmas előadásokon kívül szakmai termék
bemutatók és írásos ismertetők, szakmai
konzultációk és találkozók gyarapították a
világítástechnikai ismereteimet. Ezt a tudást
táplálták az évenként kiadott (eddig 10 alkalommal) Világítástechnikai Évkönyvek.
Ezek a naprakész ismeretek fenntartásában
segítettek és segítenek ma is.
Nyugodt szívvel állíthatom, hogy – az
időnkénti kudarcok ellenére is – az alkalmazott világítástechnika az életem részévé vált.
Jelenleg csak egészségi állapotom gátol kissé
a munkám aktív gyakorlásában.
Jelentős előrelépés volt a VTT szempontjából a www.vilagitas.org honlap elindítása
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és a Trend FM 94.2 Gazdasági Rádión történő megszólalási lehetőség. Ezek további
lehetőséget kínálhatnának a 3154 önkormányzat számára (potenciális VTT-támogatók lehetnek) a honlap elérhetőségének biztosításával, illetve azon keresztül alapvető
közvilágítási oktatás lehetőségét biztosítva
(Világítástechnikai Kislexikonon egyetemi
diplomamunka vagy pályázat keretében
történő továbbfejlesztésével). Jó kezdeményezésnek tartottam a VTT által szervezett
belső továbbképzés és vizsga ötletét, és annak megvalósítását. Adatbankot lehetne,
illetve kellene létrehozni az önkormányzatokról. A VTT műszaki tanácsadó szolgáltatást biztosíthatna az önkormányzatok
részére (részben díjmentesen). Az önkormányzatok által 2015. évben üzemeltetett
lámpatestek száma meghaladja az 1,3 milliót, az elszámolási teljesítmény 99,3 MW. Egy
lámpatest átlagos elszámolási teljesítménye
76 W. Budapesten egy lámpatest átlagos elszámolási teljesítménye 112 W. A közvilágítási berendezések fényforrás-típusonkénti
megoszlása a következő: kompakt fénycső
49,93%; nátriumlámpa 43,19%; higanylámpa
2,01%; LED 3,79%, fénycső 0,56%; fémhalogénlámpa 0,27%; egyéb 0,25%. (Forrás:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal). A VVT vezetőségébe önkormányzati referenst is célszerű lenne delegálni.
Továbbra is szorgalmazni kellene a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításával kapcsolatban már
2013. február 25-én az Országgyűlésnek
benyújtott közvilágítás jogi rendezését
szabályozó törvény elfogadását továbbá a
közvilágítás műszaki és egyéb előírásait a
273/2007. (X. 19.) Kormányrendeletbe és
annak mellékleteibe módosításként beépíteni. Új közvilágítási törvény vagy rendelet
létrehozására nem látok esélyt.
A következőkben néhány tartalmi javaslatot sorolok:
• Az önkormányzatoknál hozzáértő műszaki apparátus hiánya miatt nehezen
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kezelhető közvilágítási szabvány alól felmentést kellene adni (vagy csak hazai
előírásokat, illetve irányelveket kellene
kidolgozni és alkalmazni az önkormányzati utakra a rendeletalkotás során.
Újból megvilágítást (lx) is kellene előírni a
fénysűrűség (cd/m2) előírása mellett.
Meglévő közvilágítási hálózat korszerűsítése esetén a meglévő oszlopközökkel
nem biztosítható a térbeli egyenetlenség
(ez talán fontosabb közlekedés biztonsági
szempontból – az adaptációt és a káprázást figyelembe véve –, mint a megvilágítási szint). Csak fényszennyezéssel és
felesleges energiapazarlással lehet elérni
a jelenlegi szabványelőírásokat. Fénysűrűséget az önkormányzatok nem tudnak
mérni (nincs eszközük).
A VTT által kidolgozott LED-lámpatestek műszaki követelményeit figyelembe
venni.
A kandelábereket célszerű aktív elemeknek minősíteni, illetve az önkormányzatoknak legyen lehetőségük választani,
hogy kezelésbe és üzemeltetésre át kívánják-e venni azokat.
Megfontolandó az aktív elemek törvényerővel az önkormányzatoknak történő
átadása (vissza adása). Korábban ők létesítették és fizetik az üzemeltetési költségeket. Jelenleg a közvilágítás létesítési és
a fizetési kötelezettsége az övék, de az
üzemeltetésbe kevésbé szólhatnak bele.
Szigorítani kell, hogy kik végezhetnek
közvilágítási hálózat létesítést és üzemeltetést.
Indokolt a közvilágítás-létesítés engedélyezési eljárásának részletes szabályozása (műszaki átadás-átvételi szabályok, a
változás-jelentési j.k.v.-et az áramszolgáltató állítsa ki). A változás jelentés adatai
a következő havi közvilágítási számlában
jelenjenek meg.
Üzembe helyezési és üzemeltetési szabályok szükségesek.
Ösztönözni kell az önkormányzatokat a
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mérés szerinti elszámolásra, és a közvilágítástól függetlenül üzemeltethető díszvilágítás létesítésére.
• A közvilágítási hálózat fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési követelményeire
ajánlásokat lenne célszerű kidolgozni,
egyrészt a „kóklerek” kiszűrésére, másrészt azért, mert az önkormányzatoknak
általában nincs megfelelő szakembergárdájuk ezen feladatokra.
• Minimális javítási elvárásokat célszerű
meghatározni.
• Interaktív és számlabefolyásoló, különböző szintű (bonyolultságú) hibabejelentő
és követő elektronikus rendszerre pályá-



zatot kellene kiírni (ezek az önkormányzatok közvilágítási leltára alapján működnének). A közvilágítási lámpahelyek
száma határozná meg a szoftverek árát,
• Közvilágítás javítására, hibaelhárítására
online-rendszert kellene ajánlani az önkormányzatoknak (akár pályáztatással).
• Szakaszhibák esetén a passzív elemek
üzemeltetője kötelezve legyen arra, hogy
meddig köteles elhárítania a hibát (kábelhiba esetén is). Az erre vonatkozó kötbér
megfelelő szigorúságú legyen! Legyen kötelező a kábelhálózat hibája esetén is 72
órán belül, provizórikus megoldással biztosítani a közvilágítást az adott területen.
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Évtizedek a fény
bővöletében
— Arató András –

Iskolapadtól a fénylaborig
Egyetemi tanulmányaimat BME Villamosmérnöki Karán végeztem, és 1969-ben,
az ötödik év második félévében, amikor
már a diplomaterv készítéssel voltunk elfoglalva, fel kellett venni néhány fakultatív
tárgyat. Hogyan gondolkozik ilyenkor egy
rendes egyetemista? Azt a tárgyat választja, amiből az elképzelése szerint a legkön�nyebben le lehet vizsgázni. Én is így tettem,
amikor felvettem a Fényforrások tárgyat.
Az előadónk a fizikus végzettségű Somkúti Adolf volt, aki külsősként adott elő
az egyetemen, főállásban pedig a Magyar
Elektrotechnikai Ellenőrző Intézetben,
azaz a MEEI-ben dolgozott. Csak később
jöttem rá, hogy a világítástechnika mégsem
egy olyan szakterület, amit egy félév alatt,
heti 2 órában tokkal-vonóval el lehet sajátítani, de a félévet azért sikerült egy jelessel
abszolválni.
Akkor még olyan világ volt, hogy nem a
végzősök kerestek maguknak munkahelyet,
hanem a munkahelyek keresték a végzősöket. Én is több ajánlatot kaptam, így többek
között Somkúti bácsi (mert így hívtuk) is
megkeresett, hogy volna-e kedvem a MEEI-ben dolgozni.

Nem sokkal korábban alakították ki
ugyanis az intézetben az önálló fénytechnikai osztályt. Ennek közvetlen előzménye
az volt, hogy Magyarország csatlakozott az
ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a
gépjárműtartozékok vizsgálatára és a vizsgálati eredmények kölcsönös elismerésére vonatkozó egyezményhez. A csatlakozás feltételei között szerepelt, hogy többek között
létre kellett hozni egy olyan nemzeti laboratóriumot, amely alkalmas az autólámpák
gyártótól független vizsgálatainak elvégzésére. Az osztály munkája három csoportba volt szervezve, volt egy fényforrás, egy
lámpatest, és egy különleges vizsgálatokkal
foglalkozó fejlesztési csoport. Az autólámpákkal a fényforrás csoport foglalkozott, én
a lámpatest csoportba kerültem. Somkúti
bácsi nem szépítette a dolgot, elmondta,
hogy ott soha nem fogok egy új világítási
rendszert kifejleszteni, de olyan széles körű
rálátásom lesz az egész világítástechnikai
iparágra, mint amilyent sehol máshol nem
érhetek el. Elmentem, körülnéztem, és igent
mondtam, mert megtetszett az osztály felszereltsége, a helyben rendelkezésre álló
magyar és külföldi szakirodalom széles választéka, az abban az időben még ritkaságszámba menő nyugati szakmai folyóiratok
gyűjteménye. Az akkor még létező munkakönyv bejegyzése szerint 1969. szeptember
1-jével beosztott ügyintézői munkakörbe,
havi 1550 Ft fizetésért vettek fel, ami abban
az időben a kezdő mérnökök szokásos fizetése volt.

Első tapasztalatok

Somkúti Adolf a monokromátornál
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Kezdetnek a kezembe nyomták a vaskos
lámpatest szabványt, hogy olvasgassam. Életemben akkor láttam először szabványt. A
szabványok ismerete sem akkor, sem napjainkban nem képezte részét az egyetemi
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oktatásnak, pedig a tömör megfogalmazású, részben műszaki, részben jogi természetű szövegek ismerete és helyes értelmezése
nem egyszerű feladat, hiszen ott sokszor
egy vesszőnek, vagy egy kötőszónak is fontos jelentése lehet.
Az osztályon akkoriban kevés mérnök
dolgozott, a csoportvezetők egyike sem
volt az. A villamos labor műszerezettsége
az ötvenes évek szintjén állt: fekete bakelitházas, mutatós volt- és ampermérőket használtunk, az ellenállást Wheatstone-hidas
műszerrel mértünk. A melegedésmérés valamivel modernebb volt, a mérést termisztoros tapintóhőmérővel, és vékony huzalátmérőjű Ni-CrNi hőelemekkel végeztük,
a műszerhez egy többcsatornás mérőhelyátkapcsoló is tartozott.
A fénylabor felszereltsége korszerűbb
volt. Volt egy 5 m-es optikai padunk (ami a
mai napig használatban van), és egy sorozat
Osram-etalonlámpánk. Mivel a fénymérés
alapegysége a kandela, az elsődleges etalonjaink is fényerősség-etalonok voltak. Az
etalonlámpák különleges izzólámpák voltak, feketére festett búrával. A fény a búrán
kialakított átlátszó, négyszögletes ablakon
keresztül lépett ki.



csak később jelentek meg. Mai szemmel
nézve érdekesség, hogy használaton kívül
- az öregedés hatásainak elkerülése érdekében - a fényelemeket rövidre zárva, sötét
helyen kellett tartani.

Lámpatestfényáram-mérés előkészítése

Fényerősség-etalonlámpa
Fénymérésre az emberi szem érzékenységének megfelelően szűrőzött szelén fényelemeket használtunk, a szilícium fényelemek

A kisebb lámpatestek, – főleg autólámpák – fényeloszlásmérésére volt egy
kisebb goniométerünk. A nagyobb lámpatestek fényeloszlásmérését először
külső helyszínen, az EKA gyár fénylaborjában végezték egy candelograph nevű
készüléken, ami fényérzékeny fotopapírra rögzítette a fényeloszlási görbéket.
Amikor én odakerültem, már volt egy
saját fejlesztésű lámpatest goniométerünk
is, ez polárkoordinátás milliméterpapíron
rögzítette a görbéket, amiket később kézzel skáláztunk be. Mindig problémát okozott, hogy az autófényszórók fényeloszlását az előírások szerint 25 m távolságból

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

51

fényévek
Évtizedek a fény
bővöletében



kell mérni. A labor összes helyiségét egybenyitva sem jött ki ez a távolság, ezért
egy falat áttörve, a szomszédos raktárban
kellett elhelyezni az érzékelőt. A lámpák
fényáramát belülről matt fehérre festett,
integráló Ulbricht-gömbökben mértük. A
kisebb fényforrásokhoz volt egy 0,5 és
egy 1 m-es átmérőjű gömbünk, de ezekkel nagyobb lámpatesteket nem lehetett
mérni, ehhez legalább 3 m-es gömbre lett
volna szükség. Egy ekkora gömböt már
csak helyhiány miatt sem tudtunk volna
felállítani, ezért csak egy 30°-os gömbcikket készítettünk el, ezzel 12 részmérésből
tudtuk meghatározni a lámpatestek hatásfokát.

A fénysűrűségmérőt még a XIX. század
végén fejlesztették ki
A sugárzások spektrális eloszlásának
mérésére egy fotoelektron-sokszorozóval egybeépített kettős monokromátort
használtunk, a színmérés Somkúti szabadalmazott találmányával, egy tristimulusos színmérővel történt. Az autólámpák
belső méreteire igen szigorú előírások
vonatkoznak, ezek betartását egy nagyméretű mérőmikroszkóppal ellenőriztük. A fénysűrűség mérésére a szubjektív összehasonlítás elvén működő ősrégi,
Schmidt+Haensch gyártmányú készüléket
használtunk, ahol egy két részre osztott
mérőmező világosságát kellett azonosra
beállítani.
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Közjáték az EKA-ban, MEEI
másodszor
1972-ben úgy gondoltam, hogy az első
munkahelyen eltöltött 3 év után máshol is
kipróbálom magam. Visszatekintve érdekesnek tűnik, hogy ezalatt a 3 év alatt a fizetésem közel megduplázódott, a kilépéskor
a munkakönyv tanúsága szerint havi 3052
Ft-ra jött ki az átlagjövedelmem. A világítási
szakmát nem hagytam ott, 2 évig lámpatest
fejlesztőként dolgoztam tovább az Elektromos Készülékek és Anyagok Gyárában. A
főkonstruktőr Vadas Gábor volt, a gyártmányszerkesztési osztályt Jenőfi László vezette. Akkor még egy cég volt a főleg közvilágítási és ipari lámpatestekkel foglalkozó
Füzér utcai törzsgyár, és a később EMIKA
néven önállósult kalocsai üzem, ahol a beltéri fénycsöves lámpatestek gyártása folyt.
Egy-egy új típus nullszériájának beindításához néhány napra, akár egy hétre is leköltöztünk Kalocsára.
Az ott eltöltött 2 év után korábbi főnököm
lámpatest
csoportvezetőnek
hívott vissza a MEEI-be. Osztályvezetőnkről, Hauser Imréről megoszlottak a
vélemények, sokan nem kedvelték lobbanékony, szangvinikus természete miatt, én azonban legtöbbször jól kijöttem
vele, bár néhányszor a kiabálásig fajult az
eszmecserénk. Amiért a mai napig hálás
vagyok neki, az az, hogy szívén viselte a
munkatársai szakmai fejlődését. Ő vett rá,
hogy lépjek be a Világítástechnikai Társaság elődjébe, a MEE Világítástechnikai
Szakosztályába, járjak el a klubnapokra az
Eötvös utcai Világítástechnikai Állomásra,
tartsak előadást szakmai konferenciákon,
és évente legalább egyszer jelentessek
meg publikációt az Intézet kiadványaiban, vagy a MEE folyóirataiban. Nemcsak
noszogatott, hanem jó példával is járt elől,
vezetőségi tagja volt a Világítástechnikai
Szakosztálynak, szerkesztette a Villamosság c. lap világítástechnikai rovatát.
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Emlékezetes maradt az első nemzetközi
konferencián való részvételem, a bulgáriai
Várnában. Vonattal utaztunk, de lekéstünk
egy csatlakozást, és csak másnapra értünk
volna oda, így aztán más lehetőség híján
kiálltunk az országútra stoppolni. Egy kátrányt szállító teherautó vett fel, így sikerült
végül megtartani a német nyelvű előadást
a nátriumlámpák gyújtási folyamatairól.
Életemben először ekkor beszéltem nagy
nyilvánosság előtt idegen nyelven, ehhez
mérhető lámpalázzal. Az előadást követő
vitába bele is zavarodtam, Poppe Magdi volt
az, aki kijött mellém a pódiumra, és segített
megválaszolni a kérdéseket.



vén, embargó alá esett, rajta volt a hírhedt
COCOM-listán, ezért Ausztrián keresztül,
mindenféle ügyeskedésekkel lehetett csak
beszerezni, horribilis pénzért. Mai szemmel
nézve is meglepő, hogy milyen bonyolult
feladatok megoldására sikerült megtanítani, főleg úgy, hogy minden programot magunknak kellett megírni hozzá egy forráskód szintű programnyelven.

HP 9825, az első mérésvezérlő számítógép

Hauser Imre
Az 1970-es évek vége, a 80-asok eleje jelentette az osztály csúcspontját, ekkor közel
20-an dolgoztunk a fénytechnikán. Nemcsak a létszám, hanem a műszaki felszereltség is ugrásszerűen javult, ekkor jelentek
meg az első számítógépek. Az osztályunk
országosan is elől járt a számítógépes mérésadat-gyűjtő rendszerek alkalmazásában.
Az első mérésvezérlő számítógépnek ma
már nevetségesnek tűnő 8 kB memóriája,
és 64 karakteres, egysoros LED pontmátrix kijelzője volt. Amerikai gyártmány lé-

A gyorsan növekvő intézet kinőtte a Váci
úton, a mai Lehel, korábbi nevén Élmunkás
téren álló épületet, további bővülésre volt
szükség. A Victor Hugo utcára néző egykori óvodaépületet, ahol a fénytechnikai osztály működött, lebontották, és átmenetileg
az újonnan kialakított Alig utcai szárnyban
kaptunk ideiglenes elhelyezést, amíg fel
nem épült a régi épület helyére a ma is ott
álló négyemeletes ház, amelynek a 2-3. emeletét foglaltuk el. Csodálkoztunk is rajta,
hogy a fénylabornak a világos, nagy ablakos
3. emeleten találtak helyet, hatalmas fekete
deszkalapokkal elzárva a külső fényt. A 25
m-es fényutat itt is csak a ház falából kinyúló vastag csővel sikerült megvalósítani.

A rendszerváltás és következményei
A történészek 1989-re datálják a rendszerváltásnak nevezett folyamat kezdetét.
Az Intézet életében az első időben nem sok
változás következett be, a dolgok eleinte
úgy mentek tovább, mintha mi sem történt
volna. Változások azért voltak, egy újabb vezetési szintet hoztak létre, megalakultak az
alkatrész- és készülékvizsgálati főosztályok.
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A megbízóinkkal való kapcsolattartás megváltozott, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezettek be. A vizsgálatokat megrendelő cégek műszaki emberével nem állhatott
szóba az, aki a vizsgálatot végezte. Tanácsot
adni, hogy egy-egy apróbb hibát hogyan lehetne kijavítani, végképp tilos lett. Helyszíni
vizsgálatot egy ember nem végezhetett, legalább kettőnek kellett odamenni. A végén
már a vizsgálati jegyzőkönyvet sem adtuk
ki a megrendelőknek, csak a végeredményt
tartalmazó minősítő iratot. Az osztályvezetőktől elvették a minősítő iratok aláírásának
a jogát, és erre a feladatra létrehozták a tanúsítási osztályt, aminek legfőbb feladata a
pecsételés volt. Hauser Imrétől visszavonták
az osztályvezetői megbízást, ő is erre a tanúsítási osztályra került.
A helyzet egy kicsit hasonlított a léket kapott Titanichoz, a hajó még úszott, a zenészek
húzták a talpalávalót, de már látszott a végkifejlet. A vizsgálati megbízások és ezzel együtt
a bevételek forrását egy rendelet biztosította,
ami kötelezővé tette a villamos termékek forgalomba hozatal előtti bevizsgáltatását. Mi pedig
aprólékosan újra meg újra megvizsgáltuk azokat az egyre nagyobb számban beáramló import-termékeket, amiket más országok intézetei előzőleg már jóváhagytak. Körvonalazódtak
az Európai Unió alapelvei az emberek, az áruk,
a szolgáltatások szabad áramlásáról, és ez előre
vetítette a vizsgálati tevékenység drasztikus vis�-
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szaszorulását. A kötelező hatályú magyar szabványok helyett önkéntességen alapuló európai
szabványok jelentek meg.
Az intézet státusza is megváltozott: először
közalkalmazottból köztisztviselők lettünk, ehhez előbb mindenkinek le kellett tenni a közigazgatási alapvizsgát. Később az intézet Kft.-vé
alakult, majd felkerült a privatizációs listára, de
ezt a folyamatot én már csak külső szemlélőként figyeltem. Arra a következtetésre jutottam
ugyanis, hogy addig kell váltani, ameddig fizikailag és szellemileg képes vagyok rá, és nem
szabad megvárni, amíg nekem kell felmondani
az osztályon dolgozó kollégáimnak, vagy netán az én munkakörömet szüntetik meg. Úgy
gondoltam, hogy egy nagy világcég munkatársaként új lehetőségek nyílnak meg előttem,
így kerültem a Siemens-hez. Rövidesen kiderült
azonban, hogy az ASI4-nek nevezett világítási
üzletág nem hozza ez elvárt nyereséget, ezért
túladtak a németországi Traunreut-ban működő lámpatestgyáron, és ezzel együtt az én
munkaköröm is megszűnt. Több céggel is tárgyaltam ezután a folytatásról, végül a HOLUX
Kft.-t választottam, ahol szakmai pályafutásom
utolsó éveit töltöttem el. A változások közepette egy fix pont maradt, a Világítástechnikai Társaság, ahol több cikluson át a szűkebb vezetői
stáb tagja voltam. Az itt végzett munkám azonban már nem tartozik bele ezen visszaemlékezés kereteibe, és nem is vagyok hivatott annak
értékelésére.
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— Vekássy György –

Előzmények
1970 táján akkori munkahelyem, a KIPSZER elnyerte a KOMPLEX és ÉLGÉP fővállalkozásában, az algériai Grarem településen
létesülő malom építési munkáit. A KIPSZER
tervezőirodája készítette az épületek kiviteli
terveit. Én voltam 3 épület villamos tervezője, így a világításuké is.

Lámpaválaszték
A malomépületben, a liszt fokozottan
robbanásveszélyes tulajdonsága miatt, nem
volt nehéz az akkor egyetlenként kapható
robbanásbiztos izzós lámpát betervezni.
(Tartalék világítás céljára is ez volt megfelelő
a védettsége, továbbá hőálló volt a porcelán
foglalata miatt.)
A raktárcsarnokhoz és a kazánházhoz
adódott, hogy az IP54-es védettségű 40
W-os fénycsövekkel szerelt lámpát használjuk. Annyit mindenki tud, hogy Algériában nyáron nagyon meleg van. A tervezés előtt nyilván meg kell kérdezni a
gyártót, hogy alkalmas-e betervezésre a
kiszemelt lámpa. Ismeretlenként mentem
be a gyártmányfejlesztésre, Jenőfi László
osztályára. Amikor megtudta, hogy mi
járatban vagyok, bemutatott kolléganőjének, Jáni Józsefnénak azzal, hogy ő fog
nekem segíteni. Ő pedig mindent megtett, hogy a munkámat segítse. A feladat
nagyobb lett, mint gondoltuk. Kezdődött
a munka.
Elsőként a lámpa MEEI engedélyező-vizsgálati jegyzőkönyvét néztük át. Az összegző fedlapon a minősítés „megfelelő”. Ennek
alapján gyárthatták, hozhatták forgalomba.

A jegyzőkönyv vizsgálatokat értékelő pontjai mindenhol „megfelelő” végeredményt
mutattak, kivéve a melegedést! Melegedésre
sem a 3x40 W-os, de még a 2x40 W-os sem
felelt meg. Itthoni éghajlatra! Az is kiderült
a laboratóriumi mérésekből, hogy a 3 csöves lámpa kibocsátott, mért fényárama nem
volt több, mint a 2 csövesé. Ugyanis a zárt
házban megemelkedett hőmérséklet miatt
a csövek fényárama ilyen nagymértékben
csökkent. A melegedésre alkalmatlanságot
az itthon hozzáférhető szerelvények túlmelegedése okozta. Mind az előtét, mind a fázisjavító kondenzátor műszaki adata kisebb
környezeti hőmérsékletet igényelt, mint a
mért érték.

Az alkalmas lámpa
Nekem fogalmam sem volt, hogy mit lehet ilyenkor tenni. „Könnyű” volt akkor tervezőnek lenni. Mindenből egyfélét lehetett
kapni, pontosabban, a hiánygazdaság miatt
azt az egyfélét is nehezen. A jó anyagbeszerző nagyobb kincs volt, mint a bármilyen
nagytudású tervező. Volt az egyféle előtét
és az egyféle kondenzátor. Kész.
Az igazi szakember azonban – Valikáék
ilyenek voltak – akkor is követték a szakmai híreket, amikor ehhez szintén nagy
elszántság kellett, mert a nyugati szakirodalomhoz is nehéz volt hozzáférni. Valikáék
megneveztek egy pár gyártót, akiknek volt
a szükséges hőállóságú szerelvényük. Azt
is javasolták, hogy az az egyszerűbb, ha a
lámpáikat a helyszínre vitetjük úgy ahogyan
itthon gyártják, és a szerelvényeket a hazahozatal helyett egyből Algériába szállíttatjuk. A cserét ott kell megcsinálni, erre előre

*Villamos Berendezés és Készülék Művek (szakági tröszt) Elektromos Készülékek és Anyagok gyára (a tröszt
egyik gyára)
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betervezett időt és szerelőket szánva. Eme
fontos ismeretek birtokában köszönhettem
el tőlük.

A kivitelezés
A KIPSZER rugalmas vezetősége, – ritkaság volt az ilyen akkortájt, – megértette,
hogy mi a teendő a műszakilag alkalmas
épület kivitelezéséhez. A vezérigazgató elvtárs levelet írt a KOMPLEX vezérigazgató
elvtársának, hogy a szerelvényeket a KIPSZER forintköltségére vegyék meg devizában. Ez a fővállalkozónak sem volt egyszerű,
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mert ez rontotta a devizakihozatali mutatót.
Az egyből a helyszínre szállításba belementek, mert nem csak időt lehetett megtakarítani, de a behozatali és majd a kiviteli
vámügyintézést is. A lámpákkal kapcsolatos
tevékenységek során a szerelvény beszerzés
folyamata igényelte a legtöbb időt.
A helyszínen az erre a célra elkerített területen szépen kicserélték a szerelvényeket.
Az EKA 13-24-851 típusú lámpákat egyedi
tervezésű, gyártású tartókkal felszerelték.
Az akkor a francia gyarmati sorból frissen
kiszabadult Algériának fontos malom sikeresen üzembe lépett.
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— Almási Sándor –

A Műszaki Egyetem elvégzése után 1971ben a Budapesti Elektromos Művek Közvilágítási Osztályán kezdtem dolgozni, melyet akkor
Horváth József vezetett. Abban az időben kezdődtek a hazai kísérletek a nagynyomású nátriumlámpák közvilágítási alkalmazhatóságára
vonatkozóan. Ott voltam a Philips lámpatestekkel és nagynyomású nátriumlámpákkal létesült
Alkotmány utca közvilágításának méréseinél.
Később az Egyesült Izzólámpa és Villamossági
Rt. (mai GE) által kísérleti gyártással készült
nátriumlámpák üzemeltetési próbáit irányítottam a Lánchídon. Itt kell megemlítenem, hogy a
kísérleti gyártást akkor id. Kerekes Béla vezette
az Egyesült Izzónál!
Szakmai pályafutásom legmeghatározóbb
állomása azonban a Margit hídhoz kapcsolódik. 1975-ben országos tervpályázatot írtak ki
a híd korszerű köz- és díszvilágítására. A pályázat célja az volt, hogy a nyertes pályamű tervezett berendezéseit a híd felavatásának 100 éves
évfordulójára, 1976-ban megvalósítsák. A kiírás
a tanulmánytervnél részletesebb, de a kiviteli
tervnél kisebb mélységű munkákat követelt
meg. A pályaműveknek tartalmaznia kellett a
tervezett berendezések részletes specifikációját,
világítástechnikai méretezéseket, valamint az
energiaellátásra vonatkozó részletes javaslatot.
A pályázatra kb. két tucat terv készült, köztük
volt az én egyéni pályatervem és az akkor általam vezetett világítástechnikai csoport közös
munkája is. A 6 fős csoport tagjai között voltak a világítástechnikában ma is elismert szakemberek, mint például Deme László, Kulcsár
Ferenc, Cseri László. A csoport pályaműve a
hazai gyártásból elérhető elemekből épült,
de összességében új berendezést tartalmazott. Az én pályázatomban azonban az EKA
akkor gyártott egyik lámpatestének optikája
köré, a Holophán cég katalógusából kiválasztott, függőleges henger alakú házat terveztem.
Az anonim pályázatok közül a világítástech-

nikai szakma akkori legelismertebb szakembereiből álló zsűri az én pályaművemet
első díjjal jutalmazta, a két kiadott második díj egyike a csoportom közös munkája, a másik pedig Kosák Józsefné terve lett.
Ez a díj több szempontból is jelentős volt az
életemben. Egyrészt ettől kezdve nevem ismertté vált a világítástechnika szakterületén
az ország egész területén, másrészt szakmai
karrieremet véglegesen erre a pályára irányította. Nem mellesleg az első díj összege
40 000 forint, ami egy fiatal, a családépítés
elején álló mérnöknek akkor „nagy pénz” volt.
A hirtelenül jött hírnév éppen jókor jött!
Erre az időre esik ugyanis, hogy rám, az ELMŰ
KISZ szervezetében is aktív fiatal mérnökre, szemet vetett az MSZMP ELMŰ szervezete. Én azonban egyáltalán nem kívántam
tag lenni, így a számomra átadott belépési
nyilatkozatot egy nap gondolkodás után kitöltetlenül visszaadtam. Ezután az történt,
ami várható volt! A vállalati átszervezésnél
visszaminősítettek beosztott mérnöknek egy
háttérbe tolt, jelentéktelen csoportba. Tudtam, hogy az ELMŰ-től menekülnöm kell,
így jól jött az ÉVITERV műszaki igazgatójának, Gergely Pálnak a meghívása egy nagyszabású világítástechnikai tervezési munkára.
Mielőtt erre, az életem legszebb munkájára
rátérnék, meg kell említenem, hogy mi történt a nyertes Margit hídi pályaművekkel.
Már az ÉVITERV-nél dolgoztam, mikor az első
díjas pályaművemben szereplő közvilágítási
lámpatestek legyártását elkezdték. Sajnos erre
– valószínűleg takarékossági okokból - nem
az akkori egyetlen hazai szakcéget, az EKA
gyárat bízta meg a Fővárosi Tanács, hanem az
alumínium oszlopokat is legyártó Székesfehérvári Könnyűfémművet. Itt, a pályaművemben
szereplő vázlatok alapján, szerkezeti és statikai
tervezés nélkül, elkezdték az új lámpatestek
gyártását. Szerencsére az elkészült darabokat
azonnal szerelni kezdték a hídon már álló
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oszlopokra. Ekkor derült ki, hogy a méretezetlen, egy oszlopon „ökörszarv” formájú rövid
karokra szerelt két-két lámpatest, a híd rezgése és a „hangvilla” effektus által berezonál és
legkésőbb egy-két napon belül eltörik. Szerencsére a letört darabok a bekötő vezetéken
függve maradtak, így baleset nem történt. A
kivitelezési munka ekkor már több, mint egy
évet késett, lámpatest tervezésre már nem volt
idő. A lámpatestek gyártását leállították, és a
hídon a csoportom által készített, második
díjas, egyszerűbb közvilágítást építették meg.
A díszvilágítás kivitelezésére, anyagi okok miatt, már csak évekkel később került sor, akkor
is csak leegyszerűsített formában. A sors furcsa
fintora, hogy bekapcsolás után a hajózási hatóságok – a kápráztatásra hivatkozva – olyan
módosításokat kértek, amelyek megvalósítására nem volt anyagi lehetőség, így a berendezést
ki kellett kapcsolni, azok maradványait a híd
legközelebbi felújításakor leszerelték.
1977 nyarán mentem át tervezőnek az
ÉVITERV-hez, amely akkor Magyarország
legnevesebb világítástechnikai tervező vállalata volt. A „nagyszabású” munka, amelyben részt vehettem, egyben életem legszebb
szakmai feladata lett. A VIT-re (Világ Ifjúsági
Találkozó) készülő kubai főváros, Havanna
több mint két tucat köz- és díszvilágítási berendezését kellett megtervezni olyan tempóban, hogy egy éven belül a VIT-re a kész
berendezéseket üzembe lehessen helyezni.
A munka életem első hivatalos kiküldetésével, egyben egyik legszebb utazásával indult
Havannába. Szerencsére az ÉVITERV-nél
nem számított a mozgalmi munka, és a kiküldő Egyesült Izzó sem gördített akadályokat utazásom elé „politikai múltam” miatt.
A két hetes kubai tartózkodáson feladatunk
volt a világítandó objektumok részletes megtekintése, a szükséges fényképek elkészítése.
Az ötfős magyar csapatot a fényrendszer akkori főosztály vezetője, Horváth Péter vezette,
a csoport tagja volt Jáni Józsefné és az akkor 17
éves Midlicz Tihamér is. Havannában állandó
„kísérőnk” egy politikai „komisszár”, egy épí58

tész és egy történész volt. Alkalmanként az
adott objektumot jól ismerő társat is kaptunk.
Ebben az összeállításban olyan részletességgel néztük meg a fővárost, ahogy egyetlen
turista, de még kísérőink sem. Szuper motorcsónakkal a tenger felöl is végigpásztáztuk
Havannát. Horváth Péter vezetőnknek nagy
tekintélye volt a helyi politikai vezetőknél,
így rövid időre Raul Castróval is találkoztunk.
Itthon a bekért rajzok megérkezése után elkezdtük a szívós, több hónapig tartó tervezést.
A közvilágításokat Kosák Józsefné tervezte, a
díszvilágításokat én vehettem az asztalomra.
Az elkészített munkákat elküldtük Kubába.
Nekünk áprilisban kellett kiutaznunk a tervek
„megvédésére”. Ezt követték a kereskedelmi
tárgyalások, amelyeken természetesen mi
már nem vettünk részt. Azt azonban tudjuk,
hogy az Egyesült Izzó politikai megfontolásokból adott alacsony árai sem feleltek meg a
kubaiaknak, így a magyar és szovjet szocialista - kommunista kormányok dobták össze a
kívánt összeget. Ezután Horváth József vezetésével elindultak a kivitelezések. Természetesen a VIT-re minden berendezés üzemelt.
Érdekességként jegyzem meg, hogy 12 évvel
később, 1990-ben, turistaként újra elmentem
Havannába, de a díszvilágítási berendezésekből csak néhány, elérhetetlen helyen lévő,
acél tartószerkezetet láttam, a lámpatestekből
egyetlen példány sem maradt. E jelenségnek fő
okát az áruhiányban és a helyiek gyűjtő szenvedélyében véltem megtalálni.
Életemben háromszor is voltam katona,
legutóbbi tartalékos behívásom 1982 őszén
volt, és fél évre szólt. Ekkor kifejezetten villamosmérnöki szakmámban kellett dolgoznom
egy építő alakulatnál. A nagyobb katonai
építkezéseken én voltam az elektromos munkák szakmai irányítója. Rengeteget utaztam
az országban, de amikor Budapesten tartózkodtam a munkaidő után hazamehettem,
sőt a túlórákat is lecsúsztathattam. Többek
között én irányítottam a mezőfalvai rakétabázis, valamint Czinege Lajos kaszópusztai
vadászpalotájának villamos kivitelezését is.
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Katonáskodásom 1983 -ban a tervezettnél korábban, hirtelen szakadt meg. Ekkor kaptam
az első megkeresést a belga résztulajdonnal
alakuló TUNGSRAM-Schréder Rt. műszaki vezetői posztjának betöltésére. Amikor
ezt katonai feletteseim tudomására hoztam,
azok felháborodtak, hogy én a NATO központjában működő céggel akarok kapcsolatot teremteni, mi több, annak dolgozni. Az
alakulat parancsnoka és politikai tisztje konzultált a Honvédelmi Minisztériummal, ahol
– gondolom egy kis nyomozás után – néhány napon belül leszerelésemet, és a nálam
lévő honvédségi felszerelés-csomag azonnali
visszaadását rendelték el. Ezt számtalan titoktartási nyilatkozat aláírása követett, amelyekben komoly szankciók voltak megfogalmazva nyilatkozatom megszegése esetére.
Leszerelésem után néhány héttel már a belga
Schréder cég budapesti termékbemutatóján
voltam, ahol beszélgetnem kellett a cég megjelent képviselőivel. Ez komoly nehézségekbe
ütközött, mert a középiskolában szerzett angol
tudásom erre nem volt elegendő. Még munkába állásom előtt intenzív angol tanfolyamra neveztem be. Két év múlva egy Belgiumba utazó
szakmai csoportnak már én tolmácsoltam.
A TUNGSRAM-Schréder Rt.-nél először csak
műszaki vezető voltam. Én jártam el a vállalat
részéről a RAVILL vállalat vevőtalálkozóira is.
Lassan a TUNGSRAM-Schréder marketing feladatai is hozzám csúsztak át. Abban az időben,
amikor még nem közbeszerzéseken dőltek el a
közvilágítási lámpatestek beszállítói, kizárólag
a termékek minősége és a cég képviselőjének
rátermettsége alapján tudtak az illetékesek
dönteni. Számos kisebb, nagyobb érdekes esetet tudnék elmesélni, hogyan készültem fel
egy-egy ilyen tárgyalásra.
A település történetét, történelmi, építészeti
nevezetességeit mindig áttanulmányoztam, ha
önkormányzathoz, vagy polgármesterhez kellett mennem. Amennyire tudtam, a tárgyaló
partnerről is tájékozódtam. Egyszer előfordult,
hogy a tárgyaló félről előre megtudtam, hogy
borkedvelő és borhoz értő ember. Ajándékba



vittem neki az akkor elérhető legjobb borok
egyikét. Megérkezésem és az ajándék átadása
után csak a borokról és a neves borászatokról
beszélgettünk, a tárgyalás végén „mellesleg”
megállapodtunk a lámpatestek szállításáról is.

A következő esetet sem fogom soha elfelejteni: A 90-es évek végén történhetett, hogy egy
új hazai konkurensünk a Duna menti települések közül többet „megszerzett” és egyre terjeszkedett dél felé. Megtudtuk, hogy Dél-Magyarország egyik legnagyobb községében is járt
és szerződés nélkül előre leszállította termékeit
a helyszínre. Bejelentkeztem én is a polgármesterhez, akiről kiderült, hogy nagycsaládos
református lelkész. Azokban a napokban éppen Szent Pálról és tevékenységéről olvasgattam, mert Görögország azon részére készültünk a családommal, ahol ő tevékenykedett.
A megbeszélt időpontban találkoztam a lelkész-polgármesterrel és természetesen Szent
Pál tevékenységére tereltem a szót. Meg volt
lepődve, hogy polgári személyként men�nyit tudok az apostolról. Talán nem is kell
mondanom, hogy konkurensünk lámpatesteit visszaküldte, a település közvilágítása a
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mi termékünkkel valósult meg. A kivitelezés
éppen akkor folyt, mikor családommal Görögországban voltunk. Ekkor majd minden
nap konzultáltam vele telefonon, ő a közvilágítás kivitelezésének helyzetéről informált,
én pedig azt mondtam el, hogy Szent Pál tevékenységének melyik helyszínén jártunk.
A munka befejezésekor kaptam tőle egy kis
faszobrot, amelynek középkori alakja egyik
kezében egy lámpást, másikban egy alabárdot
tart. „Te is így véded a lámpáitokat, mint ez az
alabárdos”. Természetesen a szobrocskát ma is
őrzöm, kapcsolatom az azóta „csak” lelkész úrral továbbra is megvan.
2001. január elsejével neveztek ki a
TUNGSRAM-Schréder Rt. vezérigazgatójává.
Következő történetem ez év farsangjára esik.
A vállalat irodái ekkor még Angyalföldön, a
Lehel utca és Róbert Károly körút sarkán álló
társasház legfelső emeletén voltak. Kollégáim a
farsangi időszakban gyakran szerveztek jelmezes bulikat. Így volt ez ebben az évben is, de a
szervezők szigorúan kikötötték, hogy a jelmez
kötelező, mert jelmezverseny lesz. A megelőző
két év egyikén nem vettem részt, a másikon
pedig csak jelmez nélkül, amit nem díjaztak
a kollégák. Elhatároztam, hogy ebben az évben jelmezesen veszek részt, de új igazgatóhoz
méltóan első helyezést kellene elérnem. Úgy
gondoltam, hogy amennyiben jelmezemmel
a mindennapi életből vett személy „bőrébe tudok bújni” úgy, hogy ne ismerjenek fel, biztos
esélyem lehet a győzelemre. Kitaláltam, hogy
hajléktalan koldusnak fogok öltözni! Akkor
nem gondoltam arra, hogy ezzel, ha rövid időre
is, de akaratlanul e társadalmi csoport részévé
fogok válni. Az eseményt gondosan előkészítettem. Bejelentettem, hogy sajnos a jelmezes
bulin nem tudok részt venni, mert aznap (péntek) délután Nyíregyházán lesz tárgyalásom.
Ennek megfelelően a déli órákban elhagytam
az irodát, de Nyíregyháza helyett a belvárosba
mentem, ahol egy sminkessel előre meg volt
beszélve a találkozónk. Különböző krémekkel kikészítette az arcomat, kócos bajuszt és
szakállt is ragasztott, valamint kölcsönbe kap60

tam egy parókát is. Céges autómmal, amely
ebben az időben SAAB volt, hazamentem.
Feleségem „hátast dobott” amikor meglátott.
Tervem az volt, hogy még a kollégák megérkezése előtt a ház bejárata előtt elkezdek sétálni
és koldulni, így ők már az utcán látnak engem,
ahol nem sejthetik, hogy a buli egyik résztvevőjével találkozhatnak. Otthon már délután
4 óra körül feltettem a kócos, őszes parókát
is, valamint beöltöztem az egyik építkezésen
dolgozó munkás koszos (és büdös) pufajkájába.
Főpróbaként becsöngettem az idősödő öreglány szomszédomhoz. Ő ajtót nyitott, „Úristen”
sikította és gyorsan bevágta az ajtót. A főpróba
sikerült! Amint a SAAB-bal kiálltam a telekről
megérkezett az egyik lányom is, aki nem tudott
tervezett szereplésemről. Nagyon megijedt,
hogy egy rémes, lepukkadt alak elviszi apja autóját. Útközben azon drukkoltam, hogy nehogy
egy rendőri ellenőrzést kapjak, mert nehezen
tudtam volna személyazonosságomat igazolni.
A helyszínre érkezve leparkoltam egy mellékutcában, majd sántikálva a kapu elé mentem.
Ott először Horváth Jóskával találkoztam, aki
be volt avatva a tervembe. Maszkírozásomat
tökéletesnek találta, azt mondta, nem ismerne
fel, ha nem tudná, hogy én vagyok.
Az események ezután számomra is nem
várt fordulatokkal felgyorsultak, mikor a kollégák érkezni kezdtek. „Fedél nélkül” című
kiadványokkal a hónom alatt, minden érkező
kollégát leszólítottam. Nem gondoltam, hogy
egyetlen kolléga sem ad majd alamizsnát, de
sajnos ez történt. Mindenki kikerült, sőt volt
olyan is, aki durván elzavart. Meglepett, hogy
az egyetlen ember, aki 200 forintot akart adni,
egy húszas éveiben járó csinos „cicababa”, aki
a ház földszintjén működő szoláriumból jött
ki. Az adományt nem fogadtam el, megsúgtam neki, hogy jelmezben annak a cégnek
az igazgatója vagyok, amely előtt állunk.
Teljesen megzavarodott, fejcsóválva bepattant luxus kocsijába és szélsebesen elhajtott.
Strichelésem ideje alatt megjelent egy valóban
hajléktalan pár, akik amikor észrevettek, megijedtek tőlem és gyorsan eltávoztak a közelből.
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Amikor úgy éreztem, hogy mindenki megérkezett, felmentem az emeletre és becsöngettem abba az irodába ahol a buli volt. Aki ajtót
nyitott, kiabálva el akart zavarni. Felém mért
ütését kivédtem, ekkor szerencsére Horváth
Jóska „védelmébe vett”. „Adjatok neki kaját,
biztos éhes!” - mondta, és közben beengedett a
helyiségbe. Bent már mindenki jelmezben volt,
a kollégák egy része, és az összes kolléganő rettenetesen viszolygott tőlem, orrukat befogták
a szagom miatt. Kaptam egy szendvicset, amit
elkezdtem elfogyasztani. Volt néhány kolléganő, akik a szendvicsek készítése miatt sokkal
korábban érkezett, így nem találkoztak velem
az utcán. Az egyik hírtelen felkiáltott: „Úristen! Gyerekek ez a főnök!” Ekkor felfedtem
magam! A jelmezversenyt megnyertem, de
ezt az „élményt” soha nem fogom elfelejteni.
Azóta másképpen nézem a szerencsétleneket,
eszembe sem jut többé helyzetüket bármiféle
vidámsággal összekötni.
Végezetül az érdekes magyar LUMEN-V4
konferenciákról, azok szervezéséről:
A Világítástechnikai Társaság (VTT) elnökségének több cikluson keresztül is tagja
voltam. A rendezvények szervezése majdnem mindig az én feladatom volt. Ezek között a legnagyobbak az évenkénti Közvilágí-



tási Ankétok, valamint az eddig itthon már
két ízben megrendezett Lumen-V4 Konferenciák voltak. A szervezések folyamán
természetesen szoros kapcsolatot tartottam
a VTT elnökével, Nagy Jánossal, mondhatom, hogy ezeket az irányító feladatokat
közösen végeztük. Az alábbiakban a 2006ban Balatonfüreden, 2014-ben pedig Visegrádon megtartott LUMEN-V4 konferenciák
és azok szervezésének talán kevésbé ismert
momentumait hasonlítom össze.
A világítástechnikai szakmában ismert,
hogy a Visegrádi Országok magyar kezdeményezésre 2005-ben határoztak a kétévenkénti közös konferencia szervezéséről. A
konferencia alapelvei között a legfontosabb
az anyanyelvek használhatósága volt. Az
első 2006. évi rendezvényre Balatonfüredet
szemeltük ki. A VTT elnöksége nagyon helyesen úgy döntött, hogy egy olcsó, de megbízható rendezvényszervezőt bíz meg ezzel
a munkával. Az egyik tagvállalatunk jubileumi rendezvényének szervezésénél már
jónak bizonyult céggel állapodtunk meg e
feladat elvégzésére. Rossz döntésünkre későn döbbentünk rá, mikor a váltásra már
nem volt lehetőség. A szervezés hiányosságait óriási erőfeszítésekkel mi próbáltuk
kompenzálni, az elkövetett hibákat kijavítani. Sajnos ez nem mindig és nem mindenhol
sikerült. A konferenciára érkezők regisztrációját kolléganőinknek kellett segíteni, a
számlák kiállítása nagyon nehezen és hibásan ment, a konferencia szinkron tolmácsolása annyira rossz volt, hogy az érthetőség
rovására ment. Az folyamatok döccenőit
csak állandó figyeléssel és azonnali beavatkozással tudtuk kijavítani.
A konferencia legnagyobb szociális eseménye a gálavacsora volt. Ezt méltó helyen
és módon kellett volna lebonyolítani. Sajnos
a szervező cég által kiválasztott helyszín egy
olcsó tömegturizmusnak talán alkalmas, huszadrangú étterem padlásszintje volt. Az
ételek, italok minősége sem javított a helyzeten. Ahhoz, hogy ebből mégis pozitív
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emlékű esemény alakult ki, két társaságnak
köszönhető.
Az egyik, az akkor még karrierje kezdetén
tartó, „Csillagszemű” táncegyüttes, amely kiemelkedő színvonalú, magyar, szlovák, lengyel
dalos-táncos műsort produkált. Ez a műsor
már „feldobta” a társaságot.
A vacsorán résztvevő magyar társaság, a
feldobott hangulatot kihasználva, elnökünk
vezetésével, spontán daloló versenyt kezdeményezett a négy jelenlévő nemzet között.
Az egymást túllicitáló éneklő csapatok fergeteges záróeseményével felejthetetlenné
tették a gálaestet. „Minden jó, ha a vége jó”,
a hibák ellenére a Balatonfüreden megrendezett első LUMEN-V4 konferencia nagy
sikerrel zárult.
A 2006. évi hibákból tanulva, 2013-ban profi
rendezvényszervező céggel indítottuk az ötödik – hazánkban a második – LUMEN-V4 konferencia szervezését. Néhány igazán profi cégtől kértünk és kaptunk ajánlatot. Ezek közül a
legkedvezőbb áru is a cég költségein kívül még
minimum 1,2 millió forintot számolt volna fel,
csak a szervezésért. A több változatban elkészített költségvetésből kiderült, hogy optimistán
megbecsült kiállítói és szponzorálási díjak figyelembe vételével is, a rendezvény veszteséges
lesz. Ezek után a VTT elnöksége újra megvizsgálta a saját szervezéssel történő megvalósítást.
Egy új anyagi, és két humán erőforrás lehetőségét figyelembe véve, a testület végül többségi
szavazattal e mellett döntött.
A figyelembe vett három segítség:
• Anyagi támogatás a „Visegrádi Alap”-tól.
• A Visegrád Tours szállodáinak igénybe vétele esetén díjmentes programszervezés és
közreműködés a lebonyolításban.
• Nyugdíjasként felajánlottam a szervezés irányítását.
• A döntést követően, az ilyenkor várható
nehézségekre, emberi mulasztásokra felkészülve, azonnal megkezdődött a munka. A
várt, és nem várt döccenők ellenére minden sikeresen alakult.
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• Szabó Ferenc vezetésével és szívós kitartó
munkájával sikerült Euro-támogatást elnyerni a Visegrádi Alaptól.
• A Visegrád Tours szervezésben rutinos
munkatársával remek kapcsolatot sikerült
kialakítanom, napi konzultációval viszonylag simán haladtunk. A kiváló együttműködés meghozta a gyümölcsét.
A szervezés során a konferencia résztvevőinek tájékoztatása, az igények lehető legteljesebb kielégítése, majd a rendezvényre érkezés
során baráti fogadtatásuk, a pontos regisztráció, azonnal jó benyomást tett a vendégekre.
A szakmai rész, az előadások lebonyolítása,
a tolmácsolás, a poszter bemutatók gördülékenyen folytak.
Külön kell megemlíteni a társasági, szabadidős programokat. Már az érkezés estjén jó
hangulatú, közös vacsorára, azt követően a
résztvevő szervezetek vezetőinek baráti találkozójára, tárgyalására került sor.
A hozzátartozók számára szervezett kirándulások sikeresek voltak.
A gálavacsora és a hozzá kapcsolódó események a konferencia csúcspontjává váltak.
A Salamon toronyhoz busszal érkező vendégeket forralt borral és teával kínálták a középkori ruhába öltözött vendéglátók, eközben
a torony tetejéről gyönyörködni lehetett a naplementében.
Ezután lovagi játékok következtek, majd
mindenki kipróbálhatta tehetségét a különféle
harci eszközökkel. A program a lovagi vacsorával ért véget, ahol a résztvevőket a négy ország
világítástechnikai társaságai, királynak öltözött
vezetői üdvözölték.
A következő, és egyben utolsó napon dunai
sétahajózással élveztük a naplementét, amelyet
vacsora követett. A „Visegrádi Négyek” tortáját
elnökünk szeletelte, ezután elbúcsúzott a vendégektől.
Akik részt vettek mindkét magyar konferencián, észrevehették a különbségeket a 2014.
évi javára.
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— Déri Tamás –

Elöljáróban is szeretném leszögezni, hogy
minden sikeremet a másokkal való együttműködésnek köszönhetem. Tekintettel arra,
hogy a vasútvilágítás volt a szakmai specialitásom, ami a világítástechnikán belül nem
nagy súllyal esik latba. A közvetlen és szoros
munkakapcsolat is néhány főre, Csapó Imrére, Némethné dr. Vidovszky Ágnesra, Kádár
Abára, dr. Lantos Tiborra és dr. Vetési Emilre korlátozódott. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a szakma további nagyjaival
ne lett volna kiváló kapcsolatom. Mivel 24
éves koromban kerültem a MÁV Vezérigazgatóságra 1970-ben a térvilágítási ügyek referenseként, mindenkitől csak tanulhattam.
A világítástechnikai körökbe (szándékosan
nem teszek különbséget a Világítástechnikai Szakosztály és a Társaság között, mivel a
tagság ugyanaz maradt, a szervezeti fölépítés pedig számomra alárendelt jelentőséggel
bírt), Vetési Emil vezetett be, meginvitálva a
világítási klubnapokra. Akkoriban úgy éreztem, hogy félistenek közé kerültem, csak
ámultam és bámultam, hogy a saját szakterületét mindenki mennyire ismeri és szereti.
Ezeknek a klubnapoknak a hangulata, amelyet akkor még nem fertőzött meg a gyártói és kereskedelmi érdekek pestise, még
mindig bennem van, és nosztalgiával gondolok az Eötvös utcai palota üléstermére,
amelyet a délutáni napfény bearanyozott.
Számomra nagy veszteséget jelent, hogy a
70-es évek elején megismert nagyjaink egy
részének ma már a Lux Aeterna fényei világítanak… Az is lenyűgözött, hogy mennyire
segítőkész mindenki, akihez kérdéssel vagy
kéréssel fordultam. A szakmai kirándulások,
tanulmányutak, Világítástechnikai- és Közvilágítási Ankétok, V4- és LED-konferenciák
szintén mély nyomot hagytak bennem. Az
elkövetkező években szép lassan kezdett
kibontakozni a világítástechnika iránti szerelmem, amelyet kezdeményezések sora

követett. Ezt is Vetési Emilnek köszönhetem, ugyanis közvetítésével sikerül a MÁV
világítástechnikai fejlesztési tevékenységébe
bevonni a BME Elektrotechnikai Tanszékét,
amely gyakorlatilag Lantos Tibort jelentette. Ez a fejlesztőmunka sokirányú volt, és
számos eredménnyel járt. Az egyik legfontosabb volt a helyszíni vizuális funkcióanalízis bevezetése. Ez például abból állt, hogy
kicsiny fejlesztő csapatunk kiment a ferencvárosi rendező-pályaudvarra az éjszakai
órákban, és a sarusok közé állva figyeltük a
munkájukat. Amikor láttunk, hogy véres a
szemük, akkor kiderült, hogy a fényvetőtornyok szembe világítják őket. Ebből fakadt az
a felismerés, hogy csak a hátuk mögül szabad világítani a gurítódombokról leszaladó
kocsik homlokfelületét. Az ilyen és ehhez
hasonló „mozaikeredmények” végeredménye egy vasúti szabványsorozat lett, amely
azóta is egyedülálló vívmány, főleg a világítás geometriáját, a világítási paraméterek
meghatározását, mérését és a lapos búra
alkalmazását illetően. Ezt onnan tudom,
hogy 1985-90 között, amikor az UIC utrechti vasúti kísérleti intézetében dolgoztam,
egy tanulmányt készítettem az európai vasutaknak kiküldött kérdőívre adott válaszok
kiértékelésével. Kiderült, hogy csak több-kevesebb előírást tartalmazó utasítások vannak, amelyek csak a világítási paraméterek
közlésére szorítkoztak. Az ok egyszerű: a
vasutasok között világszerte kevés a képzett
világítástechnikus, a világítástechnikusok
között pedig nincs vasúthoz értő. A CIE
vasúti előírása, amely átkerült egy EN szabványba, ugyanezt a tényt tükrözi, ennek
megfelelően számunkra átdolgozás nélkül
használhatatlan. Végül is sikerült Vidovszky Áginak, Kosák Gábornak és Hermesz
Zsoltnak megtorpedózni e szabvány vasúti
előírásainak magyarországi alkalmazását.
Kádár Aba segítségével sikerült egy érintés-
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védelmi anomáliát megszüntetni, mégpedig
a 25 kV-os felsővezetéki rendszer okozta
potenciálkihordás vélt és valós veszélyeiből
származó problémahalmazt. A 80-as évek
elején már ott tartottunk, hogy nem tudtuk üzembe helyezni az egyik térvilágítási
berendezést a túlbonyolított érintésvédelmi
rendszer miatt, ezért fölhívtam Abát, hogy
mit tanácsol. Ő csak annyit kérdezett, hogy
van-e lódöglési statisztikánk a villamosítás
kezdete, 1933 óta. Én utána néztem, és megállapítottam, hogy egyetlen ilyen följegyzésünk van, amely arról szólt, hogy a debreceni
vasúti átjáróban egy söröslóra ráfütyült egy
gőzparipa, mire a szerencsétlen állat ijedtében holtan esett össze. A boncolásnál derült
ki, hogy szívbetegség is közrejátszott korai
kimúlásában. Ezt követően Aba vezényletével a kicsiny, de annál lelkesebb vasúti csapat olyan érintésvédelmi szabványsorozatot
készített, amely szintén párját ritkítja. Ám
minden eredmény ellenére, bennem mélyebb benyomást tett e szakemberek mélységes önzetlensége és humanizmusa. Erre
legjobb példa Poppe Magdika, Vidovszky
Ági és Lantos Tibor oktatási tevékenysége,
amely az egyetemtől a Kandón át a MÁV
villamos művezetők világítási tanfolyamáig
terjedt. Máig is gyötör a lelkiismeret-furdalás, hogy legutóbbinál kapott óradíj kevesebb volt, mint az oda-visszaúthoz szükséges BKV-menetjegyek ára.
Lelkes csapatunk tevékenységét számos
elismerés is kísérte: Urbanek- és Nívó-díj,
2003-ban pedig megkaptuk az Amerikai
Asztrológiai társaság kitüntetését a laposbúrás lámpatestek teljes vasúti hálózatra való
kötelező bevezetéséért, amellyel sikerült
kiküszöbölni a magyarországi zavaró fények
nem elhanyagolható hányadát. Szintén közös eredményként könyvelhetjük el, hogy a
VTT vezetőségének megbízásából 110 cégbemutatót is szervezhettem, amely tovább
növelte szakmai és emberi kötődésemet a világítástechnikához, és közvetlen kapcsolatot
teremtett a gyártók és forgalmazók szakem64

bereivel is. Jáni Valika jóvoltából megismerkedhettem az újságírás gyötrelmes gyönyörűségeivel, aminek legfőbb hozománya az
a ma már 339 000 darabos digitális képtár
lett, amelyet közel 300 európai városban
készítettem vasút- és metróvilágításról, közés díszvilágításról és végül mindenről, ami
szembe jött velem, lett légyen egy párizsi
kéménykonfiguráció, szentpétervári hagymakupola vagy szicíliai népviselet. Eme tevékenységemnek egyik speciális vonatkozását szintén Lantos Tibornak köszönhetem,
aki fölbiztatott, hogy Európa múzeumaiban
kutassam fel a festményeken megjelenő
mesterséges világítást. Több tucat múzeum
anyagát áttanulmányozva arra jöttem rá,
hogy a déli országok reneszánsz és barokk
festészetében alig van ilyenre példa, de Oslo,
Stockholm, Koppenhága és Helsinki szépművészeti múzeumai gazdag tárházát kínálják a gyertyafényt vagy a villamos világítást
is ábrázoló képeknek. Melléktermékként
képeket készítettem egyéb műalkotásokról
is, már, ahol ezt engedélyezték. A fényképezés azért veszélyekkel is járt; Bukarestben
és Brüsszelben kis híján rendőrségi fogdába
kerültem a vasút- és metróállomások fényeinek felvételezéséért, de szerencsére megelégedtek a képek törlésével. A legkomolyabb
incidensre Thesszalonikiben került sor, ahol
egy palota díszvilágításának lencsevégre kapását követően titkos ügynökök hurcoltak
egy kapu alá, ahol arról faggattak: milyen
módon vetemedhettem arra, hogy az angol
konzul rezidenciáját fotózgatom. Szerencsére ezt is megúsztam néhány ejnye-bejnyével
és természetesen képtörléssel. Ehhez képest
jelentéktelen epizódot jelentett az 1981-es
hollandiai tanulmányutam egyik eindhoveni élménye, amikor is a Philips világítástechnikai fejlesztőcsoportjának vezetője,
van Bommel megbízásából készítettem félcilindrikus méréseket az éjszakai órákban
egy néptelen sétálóutcában. A rendőrjárőr
gyanúsnak találta viselkedésemet, hogy éjnek idején egy műszerrel méricskélek; gya-
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nújuk csak fokozódott, amikor útlevelemet
látva rádöbbentek, hogy a Varsói Szövetség
egyik tagállamának polgáraként inspiciálom
egy NATO-ország világítási berendezéseit.
Végül van Bommel közbenjárásának eredményeként megmenekültem a mérési eredményekkel együtt. Az eset happy end-del
végződött, mivel van Bommel egy fényképet készített rólam a műszerrel együtt egy
kandeláber alatt, illetve két kandeláber között, azt illusztrálva, hogy milyen fontos a
járókelők biztonságérzete szempontjából a
szembejövő arcának felismerhetősége, amit
legjobban a félcilindrikus mérések eredményével lehet számszerűsíteni. Ez a kép megjelent a Light and Lighting egyik számában
is, és ez az egész tevékenység az egyik megalapozója lett a Philips által a sétálóutcák
világítástechnikai követelményrendszerére
készített CIE-ajánlásnak. Fejlesztőcsapatunk
nemzetközi eredményeként könyvelhető
el az is, hogy Vidovszky Ágival együtt hat
egymást követő LUX Európa konferencián
adhattunk számot MÁV-os világítástechnikai eredményeinkről.
Természetesen világítástechnikai tevékenységemet kudarcok is kísérték. Egyik
ilyen volt a 45 m-es fényvető MÁV-nál való
meghonosítása. Ehhez nagyteljesítményű
fényforrások is kellettek, amelyek hazai kifejlesztése a 70-es években kezdődött. A
MÁV alkalmazta elsőként a 2000 W-os fémhalogén fényforrásokat, amelyeket az első
hónapokban 100-500 órás üzemidőt követő
meghibásodás miatt a hónom alatt cipeltem Billing Péterhez cserére. A kecskeméti
világítási rekonstrukciót követően a helyi
művezető meghívott a helyszínre, és kérte,
hogy együtt másszunk föl a 45 m-es torony
pódiumára. Bár tudtam enyhe tériszonyomról, mivel rémálmaimban rendre egy felhőkarcoló széle felé sodródtam, tekintélyemet
nem kockáztathattam ilyen magánüggyel.
Fölfelé még csak ment a dolog, de amikor
a pódiumon a művezető mögém lopózva
elkezdte himbálni a tornyot, imitálva az ál-



taluk nagyobb szélben rendszeresen megélt
élményt, megtörtem és kértem, hogy azonnal induljunk lefelé. Igen ám, de akkor szükségszerűen lefelé kellett néznem, és akkor
teljes erővel eluralkodott rajtam a tériszony
és jeleztem, hogy innen én saját erőből le
nem tudok menni. A művezető akkor azt
ajánlotta, hogy kihívják a szovjet laktanyából azt a helikoptert, amely az oszlopállításban is részt vett. Ez a 80-as évek elején
akkora botrányt jelentett volna, hogy inkább vállaltam a kockázatot. Alattam ment
a művezető, igazgatva minden létrafoknál a
lábamat, én pedig az égre szegezve tekintetemet könyörögtem az Atyaúristenhez,
hogy mentsen ki élve ebből a pokolból. Vonaton hazafelé már meg is fogalmaztam a
rendelettervezetet, miszerint a MÁV-nál a
jövőben csak 25 m-es fénypontmagasságú
tornyok alkalmazhatók.
Mindazonáltal a tornyos világítási rendszernek hozadéka is volt, mivel a balul
sikerült 2000 W-os fémhalogénlámpás kísérletet követő nátriumlámpás rekonstrukció során Lantos Tibor egy olyan reflektor
deszkamodellt készített az egyetemen,
amelybe kívülről két oldalról behelyezett
két, 400 W-os, csőbúrás nátriumlámpát. Vadas Gábor, az EKA akkori főkonstruktőre
ez alapján kialakította a 100 000 lm-es lámpatípust, amely közül nem egy még ma is
üzemel. Akkoriban ilyen baráti és önzetlen
együttműködés volt a fejlesztők, gyártók és
felhasználók között.
Ezek a baráti kapcsolatok egyébként más
területeken is gyümölcsözőek voltak. Erre
a legjobb példa házunk 2000-ben történt
felújítása, amelynek a művészettörténeti
előkészítését Vadas Gábor fia, Vadas Ferenc
művészettörténész végezte, és a kiegészítő
információkat pedig Poppe Magdika 105
éves nagynénje szolgáltatta, aki Magdika
édesanyjával együtt a házunkban élt a XX.
század elején, és még emlékezett, hogy milyenek voltak a díszítések, a liftház, az itt
lakó nevezetes személyiségek. Műtörténeti
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érdekesség, hogy a Sarbó lányok egyszer
tanúi voltak Ady Endre látogatásának, aki
édesapjukhoz, aki neves pszichiáter volt,
járt kezelésekre. A lányok a rendelő ajtaján
keresztül hallották, amint Ady Endre azért
könyörgött, hogy legalább egy kis sört ihasson naponta… Csak hab a tortán, hogy a
házunkkal átellenben több, mint egy évszázada üzemelő Szabadság kávézó falán 2010
tájékán megjelent egy emléktábla, miszerint
Ady Endre 1905-ben abban a kávéházban
írta „Harc a Nagyúrral” című versét. Nincsenek véletlenek…
Szakmai életemet egyetlen gond árnyékolta csak be; sohasem tudtam elfogadni,
hogy más szakterületekkel szemben, ahol a
’megtekintés’ adott esetben egy berendezés
értékelésének része, nem nyerhetett hivatalosan polgárjogot a világítástechnikában.
Több olyan esetben, amikor a szemem azt
mondta, hogy egy berendezés erősen kápráztat, műszeres méréssel kimutatták, hogy
megfelel a szabványelőírásoknak. Ezért
Lantos Tiborral Európát járva azt játszottuk, hogy minden elénkbe kerülő világítást,
lett légyen az katedrális-, utca-, műemlék-,
múzeum- vagy netán kocsmavilágítás,
szemrevételezéssel kiértékeltük. Természetesen úgy, hogy először én mondtam el a
véleményemet, nehogy úgy tűnjön: a Tanár
úr véleménye befolyásol a véleményalkotásomban. Máig is büszke vagyok arra, hogy
véleményünk szinte teljes egészében azonos
volt a világítás minőségének (fényforrás és
lámpatest típus, azok elhelyezése, megvilágítás, egyenletesség, fényűrűség, káprázás,
kontrasztosság, vizuális komfortérzet stb.)
megítélésében. Egyetlen komoly véleménykülönbségre emlékszem csak: én Párizsban
a Rue Rivoli kilométerhosszúságú, azonos
párkánymagasságú és építészeti kiképzésű
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palotasorát dicsértem, ezzel szemben Tibor
a történelmileg egymásra rétegződött, különböző stílusú és méretű házsorok mellett
tört lándzsát. Sajnos ezt a vitát már csak a
túlvilágon folytathatjuk…
A fáma szerint Lantos Tibor fiatal tanársegéd korában Taky Feri bácsival utazva egy
autóban többször is hallotta a tanítómesterétől és mintaképétől, hogy ’ezt is én terveztem, azt is én terveztem’. Tibor elmondása
szerint neki is az volt a vágya, hogy élete
végén ezt minél több helyen elmondhassa.
Közismert szerénysége miatt erre sohasem
került sor, de aki látta a Mátyás templom
1970-es rekonstrukcióját, amelyhez hasonló
világítástechnikai remekművet Európa több
száz városának katedrálisaiban és templomaiban sem találtam, és amelyet a legutóbbi
világítástechnikai rekonstrukció sem tudott alapjaiban tönkre tenni, az tanúskodhat arról, hogy elérte azt, amit célul tűzött
ki maga elé. Én ilyen eredményekkel nem
büszkélkedhetek, de ha vonaton utazom az
esti órákban és az ablakon kitekintve látom
a vasúti fényeket, akkor mindig hálával és
szeretettel gondolok a világítástechnikai társaság körében 46 esztendő alatt megismert
kollégákra, akiknek köszönhetően sohasem
volt szakmai gondom, nehézségem, számos
barátra leltem, és akiktől nem csak világítástechnikát, hanem emberséget is tanulhattam.
Szellemóriások vállán állva szemlélhettem a világítástechnika elméletét és
gyakorlatát, amely olyan áttekintési lehetőséget biztosított, hogy szakmai tevékenységemet bearanyozta, és amely által nem
csak a világítástechnikai szakmát, hanem
a szakma képviselőit is megszerethettem.
Köszönet ezért mind az élőknek, mind a
körünkből már eltávozottaknak!
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— Gerzselyi Tamás –

Mikor találkoztál először a világítástechnikával?
1958-ban kezdődött számomra a világítástechnika. Arra nagyon emlékszem, amikor
édesapám egy nap egy 40 W-os fénycsöves
lámpatesttel tért haza, hogy majd a rosszul
megvilágított konyhába a 75 W-os izzós
gömblámpa helyére ezt fogja felszerelni, azzal a céllal, hogy evvel a „csővel” sokkal jobban fogunk világítani. Azokban az években a
fénycsöves világítás nem igen volt elterjedve
annak ellenére, hogy már Magyarországon is
a ’30-as ’40-es években ismert volt és az Egyesült Izzóban a fénycsövet, előtétet, gyújtót és
a foglalatot is gyártották már.
Szóval ez a konyhában felszerelt fénycsöves lámpatest a maga egyszerűségével, még
tökéletlenségével is (kékes fény, enyhe zúgás, villogás), szórta a fényt a konyhában. A
papa mondta is: „Meg kell szokni a fényét,
jobban lehet mellette látni, kevesebbet fogyaszt, de ne sokat kapcsolgassátok, mert
az nem tesz jót neki!”
Ekkor még nem gondoltam arra, hogy
a későbbi években munkakörömnél fogva
majd én is foglalkozom a fénycsővilágítással
és nem csak a fénycsővilágítással, hanem magával, amibe tartozik annak nagy családjával,
a VILÁGÍTÁSTECHNIKÁVAL.
Tanulmányaid során hol kerültél
közelebbi kapcsolatba a világítástechnikával?
Ezek után hosszú időn keresztül a téma
nem is érintett, nem is tudtam, hogy van
csak akkor, mikor a Villamos-energiaipari Technikumban III. osztályos koromban
Gárdonyi Jenő bácsi órát tartott az izzók,
fénycsövek, higanylámpák működéséről.
Talán ha jól emlékszem érettséginél villa-

mos hálózat szerelés tárgyból egy-két kérdés volt, ami a fényforrások, lámpatestek
működésére, és az elosztó hálózatára vonatkozott.
Amikor a Kandó Főiskola erősáramú
karára kerültem többedmagammal (mi
voltunk az első évfolyam 1966-ban Török
Béla igazgató úr vezetésével), és a második
év során Sziráki Zoli bácsi adta elő a „Világítástechnika” tárgyat, akkor kaptam az
igazán nagy ismerethalmazt a fényforrások
működésére vonatkozóan, ami aztán egész
pályámon alapot, kiindulási pontot jelentett
a világítástechnika területére.
Mi volt számodra az, ami a világítástechnikában megragadott?
A világítástechnika tulajdonképpen egy
átfogó, komplex tudomány, egy gyűjtőfogalom, ami több természettudományt foglal
magába. Alapeleme a sugárzás, amely a szemünkön keresztül közvetlenül az agyunkban kelt látási érzetet. Tartalmaz egy kis
látásfiziológiát, ami megmagyarázza a szem
működését, a képek keletkezését, egy kis
kémiát, amelyből megtudjuk, hogy milyen
anyagokból állnak a fényforrások, egy kis
fizikát, ami leírja, hogy milyen folyamatok
játszódnak le az izzókban, fénycsövekben,
higanylámpákban, nátriumlámpákban, és
most legújabban a ledekben fénykeltés közben.
Ezen kívül megtaláljuk benne az elektrotechnikát, amely magyarázatot ad az
egyes világítási áramköri elemek működésére az előtétek, gyújtók, tápegységek
szerepére és nem utolsó sorban útmutatást
ad a lámpatesteken kívül, a villamosenergia-ellátásra, a feszültségesés viszonyaira, a
vezetékhálózat méretezésére, az üzemi- és
indítóáramok, a zárlati áramok meghatá-

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

67

fényévek
Mit jelent a világítástechnika életemben?



rozására. Mikor jó egy világítás, mikor jó a
megvilágítás, a kontraszt, a színvisszaadás,
mikor nem kápráztat a világítás? Hogyan
válasszuk meg a természetes és mesterséges
fények viszonyát, hogy jó világítást kapjunk?
Na és itt van a matematika, a számítástechnika tudománya, amely megmutatja,
hogy hogyan számítsuk ki a megvilágítást,
káprázást, fénysűrűséget abban a helyiségben vagy térben azokkal a lámpatestekkel
fényforrásokkal, amelyeket elképzeltünk
beterveztünk. Vagy megfordítva, adott
célok eléréséhez milyen fényforrást, lámpatestet, elrendezést kell választanunk,
hogy világításunk a munkahelyi, dolgozói
igényeket kielégítsék. A további számításokba tulajdonképpen gazdasági számítások is
beletartoznak, amelynek legfőbb kérdése a
gazdaságosság.
Szóval egy világítástechnikával foglalkozó tervezőnek „világítástechnikusnak”
ezekkel a kérdésekkel tisztában kell lennie,
hogy a jó világítási berendezés mellett tudjon dönteni akár beltéri, akár kültéri világítás
vonatkozásában is.
A világítástechnika e sokszínűsége, széles látókörűsége ragadott meg, amikor a tervezői pályámon világítási berendezésekkel
foglalkoztam. Ez a széles látókör, műszaki
megalapozottság megmaradt a többi erősáramú tervezés területére is és ez tartott meg
a tervezői pályán.
Hol foglakoztál behatóan a világítástechnikával?
Az ÉVITERV-nél, majd a TEVEX Kft.-nél
eltöltött hosszú tervezői évek alatt bedolgoztam magam a belső téri világítás rejtelmeibe,
buktatóiba. A cégeknél többek között foglalkoztam az irodaházak, ipari csarnokok világítási berendezéseinek rekonstrukciós tervezésével. Ehhez kedvező lehetőséget adott
az 1980-as években Magyarországon előtérbe kerülő nagynyomású nátriumlámpák és
-lámpatestek gyártása (TUNGSRAM, EKA,
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EMIKA). Akkoriban a nagy belmagasságú
ipari csarnokok világítása igen rossz hatásfokú Hg-lámpás és fénycsöves egységekkel volt
megoldva. A gyárak, üzemek, irodaházak
részéről igény jelentkezett a jó világítás kialakítására, ami elsősorban a jól megtervezett
berendezéseken alapult. Ezek megvalósításhoz nagy segítséget adott a 90-es években
hazánkba betelepülő nagy nyugati világítástechnikai cégek. (Zumtobel, Philips, Osram,
Trilux, Fagerhult, Disano, Beghelli stb.)
Milyen fórumokon tudtad fejleszteni világítástechnikai ismereteidet?
1975-1990-es az években a TUNGSRAM
által fenntartott Világítástechnikai Állomáson
az Eötvös utcában számtalan előadás hangzott el a jó világítás ismérveire, a korszerű
fényforrások, lámpatestek alkalmazhatóságára, gyakorlati megvalósításokra többek között
Debreczeni Gábortól, dr. Lantos Tibortól, dr.
Horváth Józseftől, és Jáni Józsefnétól. Ezeken
az összejöveteleken és az évenként megrendezésre kerülő Világítástechnikai Ankétokon
ismertetést kaptunk a szabványosításról,
a korszerű fényforrásokról, irányzatokról,
energiatakarékosságról, fejlesztésekről, méréstechnikáról és nem utolsó sorban az egyes
kivitelezett berendezések tapasztalatairól.
Volt igazgatóm, Gergely Pál volt ezeknek
az előadásoknak és ankétoknak a „motorja”,
előadója és jó pár világítástechnikával foglakozó könyv szerzője, társszerzője. Megjegyzem, hogy a világítástechnikai ismeretek terjesztése a mai kor igényeinek megfelelően is
megmaradt a Világítástechnikai Szakosztály,
majd később a VTT rendszeresített előadásain, szimpóziumain, rendezvényein, evvel is
szolgálva a felnövekvő szakembergárda fejlődését.
1989-ben szereztem meg a KKMF-án
posztgraduális képzésben a világítási szakmérnöki képesítést, amelynek során további
hasznos ismeretanyagra tettem szert, amit
tervezői munkáimban tudtam felhasználni.
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Tartottál-e előadásokat, ill. írtál-e
cikkeket a világítástechnika tárgyköréből?
1985-ben Csepel Autógyárban indított villamos tervezési rekonstrukció
keretében (10/0,4 kV-os tr. állomások,
kábelhálózatok felújítása) került sor a
22 000 m²-es 10,0 m-es belmagasságú
gyártócsarnok világítási berendezéseinek
korszerűsítésére. A teljes gyártócsarnok
40 W-os fénycsöves világítási egységeit
(11 400 db) terveztük át 400 W-os egységteljesítményű nagynyomású nátriumlámpás világításra (380 db). A tervezés
lefolytatásáról, a kivitelezésről 1985-ben
és 1987-ben cikkem is megjelent a VILLAMOSSÁG c. folyóiratban. 1987-ben a
magyarországi belső téri nagynyomású
nátriumvilágítás témában a LUX Európa
kongresszuson Velencében, angol nyelvű
poszterelőadást, az 1989-ben a Budapesten megtartott Lux Európa kongresszuson pedig angol nyelvű poszterelőadást
tartottam „Világítási hálózatok méretezése” címmel.
2008-ban jelent meg cikkem az Elektro
Installateur c. folyóiratban „Tartalékvilágítás” címmel.
Tudnál egy érdekes esetet elmondani szakmai pályafutásod történetéből?
Egyik tervezési munkám volt a Jászberényi Hűtőgépgyár 5000 m²-es raktárcsarnokának világítási berendezéseinek
felújítása. Minden ilyen nagyobb tervezési
munka első lépése volt, hogy megvizsgáltuk a csarnokot, a munkafolyamatokat, a
szóba jöhető fényforrásokat, lámpatesteket és ezek kiválasztására próbavilágítás
létesítését javasoltuk, hogy a megvilágítási paraméterek teljesíthetők-e, valamint
a dolgozók az új világítást el tudják-e fogadni. A geometriai adatok és a végzett



munka alapján szóba jött a nagynyomású
nátriumlámpa alkalmazása. A területet
kijelöltük (kb. 30x15 m) és az előzetes
számítások alapján megadtuk a lámpatest
típust, és a lámpatestek felszerelési paramétereit. 2-3 hét üzemidő után tesztlapokat osztottunk szét az ott dolgozó munkások között és kértük, hogy válaszolják
meg a kérdéseket igennel vagy nemmel.
Ilyen kérdések voltak pl:
• Jónak találja a megvilágítás szintjét?
• Színfelismerésben gátolja-e munkáját?
• Szívesen dolgozik-e nátriumlámpával
bevilágított területen?
• Káprázást okoz-e az új világítás?
• Egyenletes a megvilágítás eloszlás?
• Mi a véleménye az új világítási berendezéssel kapcsolatban? Stb.
A szétosztott és név nélkül visszaérkezett tesztlapok (kb. 15-20 db) alapján
megállapítható volt, hogy a dolgozók kb.
90%-a kedvezően értékelte a nagynyomású nátriumlámpás világítást, munkáját
jól tudja végezni, a tárgyakat jól látja és
kérték, hogy minél előbb szereljék meg az
új világítást.
De most tessék figyelni! Két visszaérkezett tesztlapon aztán megmosolyogtató,
vagy talán a tudatlanságot tükröző válasz
volt olvasható. Az egyik: „Túl világos van
a bálák között.” Az biztos, hogy a jelenlegi fénycsöves világításnál a bálák között
40-60 lx-nál nem volt nagyobb a megvilágítási érték, szemben a nátriumvilágítással bevilágított területen 300-350 lx, amit
műszerrel is mértünk. Hát akkor miért ez
a nagy ellenszenv az új világítással kapcsolatban? Kérdeztem a művezetőt. „Tudja
tervező elvtárs”, - mert akkor még elvtárs
volt a „módi”, válaszolta a művezető -„nálunk éjszakai műszak is van, és vannak,
akik éjszaka aludni szeretnek, de talán ennél is lényegesebb, hogy a fiúkon kívül lányok is vannak, és itt a bálák között olykor
hetye-petyélnek. Volt is e miatt többször
fegyelmi kiosztva.”
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A másik így hangzott: „Ettől a sárgás
fénytől elmegy a gyerekem.” Igen megmosolyogtató volt a válasz és nem tudtam, hogy
a válaszadót a butasága, vagy a tudatlansága
kényszerítette erre a megnyilatkozásra.
Szóval ilyen válaszokkal is szembe kellett nézni, amikor egy – egy világítási berendezést teszteltünk. Szerencsére nem ez
az eset volt a jellemző, hanem nagyrészt
építő jellegűek voltak a válaszok. Többször
rákérdeztek, hogy miért látják a nagynyomású nátriumlámpás világításban élesebben
a tárgyakat, és akkor el kellett magyarázni
közérthetően a V(ƛ) görbe és a nagynyomású nátriumlámpa sugárzási spektrumának
viszonyát.
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Miért kell a jó világítástechnikai
szakember?
A világítási berendezések jól láthatók,
befolyásolják környezetünket, hangulatunkat, esztétikai hatásuk nagy, ezért egyegy megvalósult világítási berendezést
könnyebben illetik bírálattal, kritizálják
nem úgy, mint más villamos berendezéseket. Amikor ezeket a támadásokat ki tudjuk védeni, be tudjuk bizonyítani, hogy
jó világítást terveztünk, azaz a világítási
komfortérzék kielégíti az ott élőket és a
dolgozókat, akkor mondhatjuk, hogy világítástechnikai tanulmányunk nem volt
hiábavaló.
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— Kulcsár Ferenc –

Az egyik egy hónapos nyári gyakorlatomat
a Budapesti Elektromos Művek Közvilágítási
Osztályán töltöttem. Akkor, a hatvanas években ez a kb. 150 fős osztály végezte a főváros
közvilágításának tervezését, fejlesztését, üzemeltetését és nem utolsó sorban karbantartását, egy szóval minden egy kézben volt.
Az egy hónap alatt megismertem az osztály működésének minden részletét a bejárószolgálatnak nevezett hibafelderítéstől a
javításig, és a különböző tevékenységet végző műhelyeket. Különösen az akkor még
110 V egyenfeszültséggel dolgozó vezérlési
csoport munkája, a lámpatest-előszerelés,
valamint a javításhoz elengedhetetlen különböző létrák kezelése fogott meg.
A következő nyári gyakorlatra is ide kerültem, ekkor már többen az itt dolgozók közül
ismerősként fogadtak. Karbantartással és a
kivitelezés ellenőrzésével foglalkozó kollégák
mellé kerültem. Ebben az időben a közvilágítási hálózaton még a normálizzó volt az „úr”,
de számos lámpatestben már fénycső működött, a tervezésnél pedig előremutatóan a
higanylámpás lámpatestek kerültek előtérbe.
A karbantartásnak már akkor is egyik
fontos része volt a fénytechnikai regenerálás, magyarul a lámpatestek tisztítása, búráinak mosása, amelyet a tervek szerint a
fővárosban kétévente kellett elvégezni. Erre
már nem volt elegendő élőmunka-kapacitás, ezért ezzel a tevékenységgel – az akkori
szokásoknak megfelelően - egy termelőszövetkezet melléküzemágát bízták meg,
amelynek vezetője – biztosan véletlenül - a
Közvilágítási Osztály akkor nyugdíjba ment
főnöke lett. Az embereket a melléküzemág,
míg a szükséges autólétrát az Elmű biztosította. Az autó létra egy duplafülkés Csepel
tehergépkocsi volt, rajta kézi erővel 12 méterre kitolható létrával.

A gyakorlati időm lejárta után egy Imre
nevű évfolyamtársammal együtt magam is
vállaltam a jól fizető lámpatestmosási tevékenységet, így ketten kerültünk egy autólétrára. A munkaidő reggel héttől délután
kettőig tartott, a feladat a következő volt:
Az autólétra a lámpatest alá állt, majd
egyikünk a becsukott létrát a lámpatest irányába szükség szerint forgatva billentette,
majd kitolta a létrát. A biztonsági rögzítés
után egy tiszta búrát kézbe véve felszaladt
(szó szerint) a lámpatesthez, ahol a búrákat
kicserélte. A 8-10 méter fénypontmagasságú, zömében fénycsöves lámpatestek elszennyeződött búráját békazárak oldásával
lehetett kinyitni.
Ez alatt a lenti ember a következő lámpahelyre szükséges búrát egy vödör mosószeres vízben megmosta. A lejövetel után
a létra lecsukása következett, majd a hátsó
utasfülke lépcsőjére felkapaszkodva, a vezetőfülkére kettőt ütve kapott jelzést a sofőr,
hogy mehet a következő lámpaoszlophoz.

És egyszer (1969. augusztusban) bekövetkezett a baj. A nyári melegben a Nagykörút fénycsöves lámpáit mostuk. Jó idő
volt, jól ment a munka. Már túl voltunk az
elvárt napi 200 darabon, de még volt idő
bőven. A Petőfi híd felé menet elhagytuk
az Üllői úti kereszteződést, talán a második
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lámpaoszlopnál voltunk, a társam fenn a
létrán búrát cserél, én lenn mosom a következő búrát.
És egyszer csak, nem tudni miért, elindult
az autó a feltolt létrával, rajta Imrével. Ahogy
a vödör mellől láttam elindulni a sárga-fekete csíkozású beton ellensúlyt, megrémültem.
Állj! Ordítottam, de a körúti forgatagban nem
volt esély, hogy a sofőr meghallja. Az autó lassan ment, de ahhoz eléggé gyorsan, hogy ne
érjem el. A létrát derékban kapta el a 6-os villamos felsővezetékét tartó acélsodrony. Imre
szerencséje az volt, hogy a létra hátra csukló
felső részébe - egy darabig függeszkedve - úgy
kapaszkodott, hogy a feje két létrafok közé befért, így megúszta egy kulcscsont-repedéssel.
A nyári szünetekben (volt, hogy tanulmányi időszakban is…) három éven keresztül
végeztük a lámpatestek búramosását, számításaim szerint (mert ez után fizettek) évente
mintegy 20 000 darabot.
Ez a három év is szerepet játszott, hogy a
diplomavédés után a Közvilágítási Osztályra
kerültem és 40 évig a főváros köz- és díszvilágításában tevékenykedhettem.
És mit jelent ez nekem?
• Az első és utolsó munkahelyemet 43
éve tartó házasságomban a feleségemet
is a közvilágításon keresztül ismertem
meg. Akkori, még élő közvetlen kollégáimmal (Almási Sanyi, Deme Laci,
Tóth Tibi) a mai napig tartó közvetlen
kapcsolatot a Közvilágítási Munkabizottságtól a VTT-ig. Végül, de nem utolsó sorban, mind szakmai, de különösen
emberi vonatkozásban sokat köszönhetek, egykori főnököm, Szilas Péter barátságának.
Amiben részt vettem és jó érzéssel gondolok vissza:
• A nyolcvanas évek közepén sikerült
elérni, hogy az alumínium kábelek
helyett az addig letiltott rézkábeleket
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•
•

•
•
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lehessen a közvilágítási áramkörökben
alkalmazni, nagymértékben növelve
ezzel a közvilágítás üzembiztonságát.
Néhány lámpatestgyártóval közösen
kifejleszteni a modul szerelvénylapot,
amelyet egyetlen mozdulattal ki lehet
cserélni a lámpatestben, jelentősen megrövidítve ezzel a helyszíni javítási időt.
A lámpaoszlopok ajtóinak egységes
ún. Szalkay-csavaros zár kialakítása.
Az első ajtó nélküli lámpaoszlopok felállítása, amelyekkel a mai napig nincs
probléma (erre érdemes lenne visszatérni a közvilágítást üzemeltetőknek).
A korszerűbb, üzembiztosabb
műanyag kapcsolóberendezések és
kábelszerelvények honosítása.
Az eddigi legnagyobb mértékű
közvilágítási korszerűsítés tervezése,
amelynek végrehajtása 3 évig tartott,
3,3 Mrd forintba került és ennek
eredményeként a budapesti közvilágítás beépített teljesítménye 29 MW-ról
22 MW-ra csökkent.
Számtalan közvilágítási és díszvilágítási terv készítése.

Amire pedig nem szívesen gondolok
vissza, az a hetvenes évek közepén történt,
amikor egy rossz szemlélettől vezérelve a
csodaszép, ipartörténeti értéket képviselő
budapesti öntöttvas stíl kandeláberek felújítása helyett úgy döntöttek, hogy azokat
„modern” tartószerkezetre kell cserélni.
1975-ben egy kommunista szombaton
(sic!) az Elmű KISZ-tagsága (tudja még valaki, hogy mit jelent ez a rövidítés…) kivonult a Városmajorba és a „Samunak” nevezett nagykalapácsokkal szétvert közel 100
db stíl kandelábert.
Ezt mementóként szántam: a régi szerkezetekre – és szakemberekre – érdemes
odafigyelni!
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— Kalmár Péter –

Már gyermekkoromban egyaránt érdekelt a fizika és a művészetek. Édesapámmal
fotózást, fotóelőhívást gyakoroltunk, amelyben jól ötvöződött a technika és a művészet.
Rajzszakkörbe is jártam, de tehetségemet
mégis a műszaki tanulmányok terén szerettem volna kibontakoztatni.
Édesanyámnak köszönhetően,- aki szinte
a megalakulásától a Központi Fizikai Kutató
Intézet könyvelésén dolgozott - sok érdekes
dolgot hallottam otthon az Intézet tevékenységéről, a különleges berendezésekről.
Boldogan töltöttem a gimnáziumi nyári szünetek egy részét Csillebércen. Nagy álmom
volt, hogy majd egyszer részese lehessek a
fizikai kísérleteknek, hogy továbbtanulás
után majd ott dolgozhassak én is.
Mielőtt a főiskolára felvételt nyertem, két
év alatt elvégeztem az emelt szintű elektroműszerész szakiskolát, ahol minden rádióés televíziószereléssel kapcsolatos szakmai
ismeretet elsajátítottam. Ezen tudások birtokában, könnyen vettem a felvételi akadályt
a Főiskolára.
1971 nyarán kiléptem a nagybetűs Életbe. Az iskolapadot magam mögött hagyva
elmentem életem első felvételi beszélgetésére, azt a napot soha nem felejtem el. Az
elektrongyorsítóba kínáltak állást. Jóindulatú, idősebb mérnökök felvételiztettek, akik
először általános kérdéseket tettek fel, majd
a műszaki tudásommal kapcsolatos ismereteimre voltak kíváncsiak. Annak ellenére,
hogy én erősáramú szakon végeztem, az
egyik munkatárs gyengeáramú kérdést tett
fel, majd krétát nyomott a kezembe, s így
szólt: fiatal kolléga, most rajzolja fel a táblára egy bistabil multivibrátor kapcsolási
rajzát. Ismét bebizonyosodott, hogy milyen
hasznos volt a elektroműszerész szakiskola,
amelynek köszönhetően könnyedén fel is
rajzoltam. Azzal búcsúztunk, hogy szep-

tember 1-én már mint kollégák találkozunk.
Egy szép nyári napon a Várban sétálva
összefutottam Sziráki Zoli bácsival, – a tegeződés ellenére mindenki bácsizta a környezetében –, akihez a diplomamunkámat
írtam és jó barátságban voltunk, jól ismerte
művészetek iránti vonzalmamat is. Első kérdése az volt, hogy hol fogok dolgozni. Elmeséltem neki a friss felvételim élményét, mire
Ő is egy kedves családi történetből vett példával válaszolt. Édesapja bankár volt, így Őt
is annak szánta volna, de Ő mindenképpen
műszaki pályát szeretett volna választani,
amelyet édesapja feltételhez kötött, ha elvégzi a Közgazdasági Egyetemet, elvégezheti a Műszaki Egyetemet is. Te miért akarsz
kompromisszumot kötni? A villamosság
száraz műszaki oldala téged nem fog boldogítani egy kis művészkedés nélkül. Én most
a KÖZTI (Középület Tervező Intézet) III.
irodájának főmérnöke vagyok, a Budai Vár
épületeivel és egész Budapest díszvilágítási
tanulmányának elkészítésével foglalkozunk.
Ha van hozzá kedved, szeptember 1-től
mellettem dolgozhatsz és akkor ötvözheted
a benned rejlő műszaki és művészeti ambíciókat egyaránt.
E véletlen találkozás egy egész életre
meghatározta pályám alakulását. Már nem
érdekelt se reaktor, se gyorsító, az én világom az épületvilágítás lett. Szeretetemet
a szakma iránt csak jobban erősítette az
ÉVITERV főmérnöke, Gergely Pál – diplomamunkám konzulense –, akinek Vas utcai
irodájában rendszeresen megfordultam.
Ezen előzmények egy életen át iránymutatóak voltak és meghatározták a világítástechnika tervezésének szeretetét.
Az Eötvös utcai épület volt akkor a világítástervezéssel foglalkozó szakemberek
rendszeres találkozási helye, az szakmai információcsere központja. Akkoriban kevés
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termékinformáció állt a tervezők rendelkezésére. A Tungsram, az EKA, a Simovill és
a Szarvasi Fémipari Szövetkezet katalógusa
jelentette a választék nagy részét. A műemléképületek és belsőépítészeti terek tervezésénél belsőépítészek-tervezte lámpatesteket
alkalmaztak.
A Világítástechnikai Állomás gyakorlati példák tanulmányozásának lehetőségét
biztosította a tervezők részére. Már a lépcsőházban Edison fejszobra fogadott egy
kis fali fülkében. Ennek megvilágítása több
lámpatesttel külön-külön kapcsolható volt,
amelyen jól lehetett tanulmányozni az árnyékhatás jelentőségét. A bemutató- és
előadóteremben gyakorlatilag a kapható
lámpatestek teljes választéka megtalálható
volt. Nem a terem volt nagy, a választék
volt szűkös. Az előadó felöli falon voltak
a fénycsöveket bemutató sorok. Egymás
mellett függőlegesen felszerelve F6-tól F33ig minden fénycsőtípus megtalálható volt,
amelyek előtt egy kihajtható táblára a teljes
színskála felfestésre került. A fénycsövek
egyenkénti bekapcsolásával tanulmányozni lehetett a különböző színhőmérsékletű
fénycsövek színvisszaadó képességét.
Ehhez kapcsolódóan egy rövid történet
a fénycsövekről, amely egy szakmai előadáson hangzott el. 1973-at írtunk, a Tungsram
nemzetközi pályázatot nyert Egyiptom új
bevásárló központjának villamos berendezéseinek szállítására. A külkereskedő a kivitelezővel egyeztetve F6-os fénycsöveket rendelt egységesen. Tudták, hogy a hideg fény
a hőérzetet csökkenti, ezzel a megoldással
szerettek volna a hődifferencián a légkondicionáló berendezések üzemeltetésénél néhány Celsius fokot spórolni. Az a tény kerülte el figyelmüket, hogy élelmiszer-osztályra
ugyanezek a fénycsövek nem kerülhetnének beszerelésre. Ezen színhőmérsékletű
fénycsövek hatására az élelmiszerek színe
megváltozott. Ezért a húspultban a friss
hús színe olyan volt, mintha romlott lett
volna, így a megnyitó napján egyetlen kilót
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sem tudtak eladni. Futárszolgálattal kellett
F29 és F33-as fénycsöveket kiküldeni, és az
élelmiszerrészleg világítását újraértékelni.
Ezek és hasonló előadások biztosították a
szakmai fejlődést, és az információáramlást
a számítógép és a mobiltelefon előtti időkben. A Világítástechnikai Állomás a fiatalok
szakmai fejlődésének jelentős állomása volt.
Erről jut eszembe, hogy a KÖZTI élenjárt a számítástechnika alkalmazásában is.
Beszereztek egy „modern” számítógépet a
könyvelés és a tervezés segítése érdekében.
Én is tanultam számítógépes és programozási ismereteket, ami akkoriban azt jelentette, hogy az Ural 2 számítógéphez kellett
egyszerű programot írni. Ez a gép a műszaki egyetemen működött, minden egyes
(ruhásszekrény méretű) egységében 256
elektroncső (rádiócső) volt található a 2-es
számrendszeri alkalmazásnak megfelelően.
Ezek végezték a programozási műveletet.
A KÖZTI-ben már modernebb elektronikai
elemeket tartalmazó, - emlékeim szerint - Robotron típusú számítógép volt. Erre a számítógépre dolgoztam ki egy programozó segítségével egy táblázatrendszert, amely előzetes
energiaigény számításához nyújtott segítséget
a belsőépítészeknek és a villamos tervezőknek
egyaránt. A program által kiszámított értékekből egy kézikönyvet készítettem, amelyben
2,5 m, 3,0 m és 3,5 m belmagassághoz ki lehetett választani, 50 lux-onként emelkedő megvilágítási szinthez tartozó W/négyzetméter értéket. Erre mint első szakmai munkámra, ma
is büszke vagyok.
Visszatérve a kezdetekre, a tervezőintézetben az volt a szokás, hogy a kezdő
tervezők olyan feladatot kapnak, amelyről
lehet tudni, hogy nem valósul meg, de gyakorlásnak jó. Döntés született felső szinten,
hogy a turizmus fejlesztése érdekében a volt
HM-épületet kissé fel kell újítani, romos állapotát megszüntetve egy 1000 adagos gyorskiszolgáló éttermet kell benne létrehozni. Se
az épület, se a helyszín nem volt alkalmas
nagykonyha kialakítására a hozzá tartozó
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magas kéményekkel. Ebben az épületben
kapott helyet a Budavári Beruházási Iroda.
A terveket ők rendelték meg, amelyek el is
készültek, de a megvalósulásra nem került
sor. A beruházási iroda a tervet felülvizsgálta, és több tíz oldalas véleményezést írt hozzá. Az összes kezdő tervező, aki részt vett a
munkában, megkapta a véleményezést és a
véleményezőkkel több napot konzultáltunk,
amiből sokat tudtam tanulni.
A mai fiataloknak talán ismeretlen az a
manuális tervezési munkamódszer, amikor
még az építészalaprajzba színes ceruzával
rajzoltuk az áramköröket, illetve a készülékeket. A tervező színes ceruzával rajzolt,
kiválasztotta, hogy pl. a zöld vonal a szaggatott, és a rajzoló a tusrajzon oda fekete
tussal már szaggatott vonalat húzott. Egyes
rajzolók csak automatikusan rajzoltak, előbb
a vízszintes, utána a függőleges vonalakat
húzták. A tapasztaltabb rajzolók, akik értették a tervet, áramkörönként hibátlanul
rajzoltak. A kezdő tervezők terveiket igyekeztek nekik adni, hogy minél kevesebb
hiba legyen benne, illetve szóltak, ha valami
szerintük nem volt jó. „A nagyok nem így
szokták” figyelmeztették a kezdő tervezőt,
ha hibát véltek felfedezni egy munkán.
Már a bevezetőben is említettem a véletlenek fontosságát, így zárógondolatként is
kiemelnék még egy utolsó számomra kedves
történetet. Munkatársam érdeklődött, hogy
ettem-e már igazi Ruszwurm krémest, mert
ebéd után kimehetnénk egyet megenni. Mi-



vel még nem ettem és szeretem az édességet,
igent mondtam. Természetesen, ahogy ilyenkor lenni szokott, megjelent Kollányi Béla
irodavezető és teljes természetességgel megkérdezte, hogy oda ülhet-e az asztalunkhoz
megenni a krémesét. Evés közben kíváncsi
volt arra, hogy sok cukrászdában voltam-e
már, valamint megfigyeltem-e, hogy mi jellemző a cukrászdákra. Nem gondoltam a
kérdései mögé, csak arra, hogy a „Főnök” a
munkaidőben a cukrászdában talált minket.
Amikor közösen visszamentünk az irodába,
arra kért, hogy reggel 9-re menjek be az irodájába. Egész délután és este járt az agyam,
hogy miért hivatott és annak milyen következményei lesznek. Reggel, amikor bementem hozzá, már egy nagyobb társaság volt
jelen, fiatal és idős nagynevű tervezők egyaránt. Azonnal megszólalt: Engedjétek meg,
hogy bemutassam azt a fiatal kollégánkat,
aki jártas a cukrászdák világában – ezért ő
lesz, aki a Korona cukrászda villamos terveit
el fogja készíteni. Vegyétek be a csapatba, ez
lesz az első terve, ami megvalósul, úgy hogy
legyetek segítségére. Így is történt, fél évvel később meg is nyílt a Korona cukrászda
és Irodalmi kávéház mint első megvalósult
tervem.
Azóta bármerre járok Magyarországon,
sorra köszönnek vissza megvalósult terveim,
számos nagyvárosban és természetesen Budapesten is. Ez minden esetben jóleső érzést
vált ki belőlem és örömmel tölt el, hogy valami maradandót én is alkottam életem során.
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— Deme László –

Ott álltam a baalbeki hajdani Jupiter templom közepén a sötétben, amikor sztereóban
felcsendült a Bee Gees The World száma. Az
imént bekapcsolt díszvilágítás fokozatosan
kúszott fel az előttem magasodó híres hat oszlopra szinte életre keltve azokat és a lágyan
csorgó langyos nyári esőben valami földöntúli
érzés kerített hatalmába. Mintha az esőcseppekkel együtt a zene és a fény is fokozatosan
belém szivárgott volna. Felejthetetlen élményként őrzöm azóta is ezeket a pillanatokat.
Ott ismét ráébredtem arra a csodára,
amit a világításnak köszönhetek. Eljuthattam számtalan olyan érdekes helyére a világnak, ami korábban csak kalandvágyó fantáziámban szerepelt.
Hihetetlen, de megvilágíthattuk az egyik
híres Csontváry-festményen is látható baalbeki római kori templomegyüttest! Miközben élveztem a soha vissza nem térő
élményt, vendéglátóim aggódva érdeklődtek, elégedett vagyok-e az általam tervezett
világítás megvalósításával?
De hát hogyan is kerültem kapcsolatba a
világítással?
A főiskolán egy féléves tantárgyként szerepelt a világítástechnika. Nem is figyelt oda
komolyan senki az előadásokra, amit egy
furcsa kis ember tartott. Egyik nap azonban
bemondta a rádió, hogy épül a Budavári palota díszvilágítása, aminek tervét egy bizonyos dr. Sziráki Zoltán készítette.
De hiszen ő a mi tanárunk! Egy igazi híres ember! Ezután érdekessé váltak a korábbi unalmasnak tartott előadások.
A mi időnkben az iskola fala tele volt álláshirdetésekkel. Tervezőintézetek, gyárak
várták a frissen végzett mérnököket. Mi
legyek: tervező, gyártásban jártas mérnök?
Mindent kicsit szűknek éreztem.
Egyik nap a Láng gyárba igyekeztem
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felvételi beszélgetésre. A metróépítés miatt
feldúlták a Váci utat, a Dózsa György útnál
kellett átszállni. Felnéztem, hol vagyok?
Hitetlenkedve olvastam el a Budapesti Elektromos Művek feliratot a szemközti
épületen. De hiszen ezt a céget dicsérte
nosztalgiával a százhalombattai erőműben
töltött nyári gyakorlatom alatt az instruktorom!
Nem mentem a Lángba. Kiss Lipót főosztályvezető a Budapesti Elektromos Műveknél három lehetőséget ajánlott: Kábelosztály, Alállomások, Közvilágítási Üzemviteli

Osztály. Olyan gyerekesnek tűnt a harmadik, hogy alig mertem kimondani.
Egy fiatal, agilis, jó szervezőkészségű,
széles látókörű osztályvezetőhöz kerültem.
Horváth József akkor kezdte kialakítani azt
a műszaki gárdát, amelynek tevékenysége
túlmutat a napi üzemviteli feladatokon és a
jövővel, tervezéssel, fejlesztésekkel is foglalkozik.
Hamarosan meg is lett az első gyümölcse
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ennek a komplett szemléletnek. Első és második díjat is nyertünk a Margit híd országos
díszvilágítási pályázatán.
Egy pályakezdőnek akár álma is lehetne,
hogy olyan új anyagokkal, feladatokkal találkozzon, ami eddig még nem volt. Akkor
kezdte gyártani a Tungsram gyár a nátriumés fémhalogénlámpákat. A várható élettartamot tapasztalati úton, próbavilágításokon
kívánták felmérni.
Nátriumlámpa került a frissen átépített
Váralagútba és fémhalogénlámpát szereltek
az akkori Népköztársaság útja, és később a
Nagykörút lámpatesteibe. Ezek kezelése, a
tapasztalatok leszűrése igen izgalmas, tanulságos feladat volt.
Kisvártatva újabb érdekes kihívás adódott, megterveztük és megépítettük az ország első nátriumlámpás díszvilágítását. Tudom, hogy egy világítás nem örökéletű, és
így a szakmánk is csak rövid távú sikereket
nyújthat. Mégis jó érzés ma is, amikor néha
a soroksári Nagyboldogasszony plébániatemplom díszvilágítását látom. Igaz, hogy
már kicserélték modernebbekre a hajdani



lámpatesteket, de azért az alaprendszer, a
világítási koncepció a régi.
Az ELMŰ-nél magunkénak éreztük egész
Budapestet, hiszen a ránk bízott közvilágítás
behálózta az egész várost. Jó volt gazdának,
üzemeltetőnek lenni. Ezt a szemléletet sokáig megőriztem még akkor is, amikor már
a Tungsramban dolgoztam. Pedig megesküdtem volna, hogy az ELMŰ-től megyek
nyugdíjba.
Egy átszervezéssel azonban kihúzták
alólunk a szőnyeget. Jelentéktelen, mondvacsinált közvilágítási fejlesztő csoportot
kreáltak belőlünk, amit persze főnököm egy
pillanatig sem tudott elfogadni.
Hívták a Tungsramba, ahol akkor szerveztek egy világítási rendszereket értékesítő
társaságot. Rájöttek ugyanis, hogy a nagy
értékű fényforrásokat önmagukban nehéz
eladni. Az exportorientált vállalat olyan világcégekkel versenyzett, akik lámpatesttel, működtető egységgel, sokszor tartószerkezettel
együtt kínálták fényforrásaikat. És ahová
egyszer már lámpát szállítottak, ott továbbra
is ők adták folyamatosan az utánpótlást.
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A rendszereket persze akkor lehet eladni,
ha előtte megalkotják. Horváth Józsefre és
újonnan kialakított csapatára várt ez a feladat.
Aki nem élt a régi rendszerben, el sem
tudja képzelni az akkori viszonyokat. Csak
külkereskedelmi vállalatokon keresztül lehetett exportálni, importálni, ez alól csak
kevés cég jelentett kivételt. Ezek egyike a
Tungsram volt, aki önálló külkereskedelmi
joggal rendelkezett. És milyen érdekeltségi,
képviseleti hálózattal? Több mint száz országban volt jelen.
Kinyílt előttem is a világ. Stadionvilágítások Ecuadorban, tíz km hosszú közvilágítás
Indiában, sportcsarnok-világítás Szöulban,
több tucat teniszpálya megvilágítása a Kanári szigeteken, Havanna komplett díszvilágítása. Csak úgy záporoztak a szebbnél szebb
feladatok.
És mindegyiknél élvezhettük az alkotás
örömét. Csodálatos volt egy feladat előtt
megálmodni a végeredményt, amit a terveken keresztül vezetve a kivitelezésben meg
lehetett valósítani. Nem csoda, hogy ezt a
munkát lehetett szeretni, sőt a világítás nekem is szenvedélyemmé, hobbimmá vált.
Főnökünk nem elégedett meg a vállalati
sikerekkel, a hazai és a nemzetközi világítási
társaságokban is komoly szerepet vállalt és
minket, a kollégáit is igyekezett bevonni az
egyesületi munkába.
Rácsodálkoztam az akkori szaktekintélyek mély tudására, intelligens szakmai
fejtegetéseire. Ennek a szintnek a közelébe
sincs esély kerülni, gondoltam. Akkor azonban állandó mentorom, hajdani főnököm
azt mondta: „Mindenki, akivel találkozol,
a maga területén tudós, de amit te tudsz,
a komplett gyakorlatias látásmódot, senki sem ismeri. Nyugodtan, magabiztosan
előadhatod a tudásodat, nem fogják megkérdőjelezni.”
Később ennek szellemében tartottam
számtalan előadást az egyesületi rendezvé-
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nyeken. Nem akartam másról beszélni, csak
arról, amivel foglalkoztam, amit saját gyermekemnek tekintettem. De ekkor már saját
cégünknél, a Lisys Zrt.-nél dolgoztam.
A Tungsramot, máig érthetetlen, vagy
talán nagyon is érthető módon eladták egy
konkurens cégnek, aki nem kívánta a mi
tevékenységünket folytatni. Magánvállalatunknál szerencsére szeretett munkánk továbbra is sikeresen folytatódhatott.
A sok szép világítási berendezés, amiben résztvehettem, többek között egy –
Budapest díszvilágításáról szóló – könyvet
eredményezett. A könyvben szereplő díszvilágítások 95 százaléka a mi munkánk
eredménye.
Ebben a könyvben még rosszallóan jegyzem meg, hogy méltatlanul szerény díszvilágítással rendelkezik a Parlament épülete.
Sok minden sikerérzés ért már pályám
során, de talán az Országház díszvilágításnak bekapcsolása volt a legfelemelőbb pillanat. Számtalan előadásra, beszámolóra invitáltak a díszvilágítás felavatása után, és sok
érdekes megjegyzést, méltatást hallottam.
Ezek közül mindig szívesen idézem fel egy
üzletember pár mondatát.
„Német partnereimet időnként vendégül
látom egy hétvégére. Korábban egy jó hangulatú óbudai étterembe hívtam meg őket.
Később átszoktunk a Duna-partra. Az utóbbi időben inkább az esti vacsorákat tartottuk
jobbnak. Mostanában esti hajózás közben
vacsorázunk. Mióta átadták a Parlament
díszvilágítását, a vendégek megállíttatják
a hajót és hosszú percekig fényképezik az
épületet.”
Ezek szerint tetszik az épület sötétedés
után is. Jó örömet szerezni és jó tudni azt,
hogy részt vehettünk világhírű fővárosunk
esti látványának kialakításában, megalkotásában.
Utólag is áldom a sorsot, hogy nem a Kábelosztályt, vagy az Alállomásokat választottam.
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— Almási László –

Nem vagyok világítástechnikai szakember,
az alapszakmám erősáramú villamosmérnök
(villamos gépek). Pályafutásom elején nem is
volt sok kapcsolatom a világítástechnikával,
mondhatnám szinte semmi. Bár visszagondolva, minden munkahelyemen mint üzemeltetőnek előjött néha-néha a különböző munkahelyek megvilágításának a kérdése, de ipari,
akkortájt még igénytelen környezetről lévén
szó, nem volt annyira fontos, és az anyagi körülmények, ill. a lámpatestek és fényforrások
nagyon szűk választéka sem hagytak nagy
mozgásteret.
Fiatalkoromban a fényképezés területén
találkoztam először komolyabban a világítás
kérdésével, amikor művészi fotók készítésére adtam a fejemet egy fotóklub tagjaként.
Csak az érthetőség kedvéért jegyzem meg,
hogy ez még nem a digitális korszak volt,
hanem a filmes technika, és annak is a fekete-fehér ága, kiegészítve egy kevés színes diával. A képek készítésénél is inkább a
természetes fény játszott szerepet, ugyanis
nem műtermi fotózással foglalkoztam elsősorban, hanem a természetet, a szabadban
végzett tevékenységeket próbáltam megörökíteni úgy, ahogy én láttam. Nem volt
mindegy, hogy milyen napszakban, milyen
fényviszonyok között nyomom meg a fényképezőgép kioldógombját, hogy honnan,
milyen szögben kapja a fényt a fotótémám.
Bizony sokszor előfordult, hogy csak a teljes előhívási folyamat végén derült ki, hogy
igen, a megvilágítással gondok vannak, nem
az az eredmény született, amit vártam, és ha
a szerencsésebb esetben a téma nem veszett
el, akkor meg kellett ismételni az egész folyamatot, ha pedig megismételhetetlen volt,
akkor bánkódhattam. Más elfoglaltságaim
és a körülmények változása miatt, mára már
abbahagytam a művészi fotózást.

Aztán az 1990-es évektől nyugdíjba vonulásomig olyan munkahelyen dolgoztam,
ahol már elvárás volt a megfelelő munkahelyi világítás, ám itt rögtön a nehezebb oldaláról ismertem meg a világítással kapcsolatos
feladatokat, ugyanis adott, műemléki körülmények között kellett megfelelő világítást
produkálni. De itt nem csak munkahelyi
megvilágításról volt szó, hanem a műemléki épület reprezentatív tereinek, a nagy
tanácskozó termeknek a világításáról is úgy,
hogy ez a világítás eleget tegyen a többi sok
elváráson kívül a színes televíziós közvetítés
követelményeinek is. Később aztán felvetődött az épület külső díszvilágításának az
igénye is.
Ez az időszak egybeesett a hagyományos
fényforrások egyeduralmának a megszűnésével (néhány éven belül ki is vonták ezeket a forgalomból), megjelentek a kompakt
fénycsövek és fokozatosan át kellett állni
ezek használatára.
Úgyhogy sokasodtak a világítással kapcsolatos megoldandó feladatok, és ezekkel nekem, a világítás terén „zöldfülű”-nek,
kellett foglalkoznom. Ekkor kezdtem el
tudatosan érdeklődni a világítás iránt, és
egy kicsit többet is foglalkozni a világítás
problémáival. Így döbbentem rá, mennyire
összetett feladat is a helyes, a célnak megfelelő világítás kialakítása. Nem csak arról van
szó, hogy legyen elég „erős” a fény ahhoz,
hogy lássam mit is csinálok, de nem mindegy például, hogy milyen a színhőmérséklet, „nagyon” fehér, vagy elmegy a „lágyabb”
fehér árnyalat felé, vagy esetleg egy másik
színárnyalat felé, hogy mennyire kápráztat,
mennyire zavaró a munkában vagy a megvilágított felület nézésében, és még lehetne
sorolni sok sok más szempontot is.
Persze itt belecsöppentem egy adott
helyzetbe, nem nulláról kellett indulni, elő-
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deim már sok mindent megvalósítottak, de
kötöttséget jelentett, hogy a lámpatestek
adottak voltak, ezeknek a típusán, méretén,
elhelyezésén nem lehetett változtatni, tehát
így kellett az új fényforrásokhoz és a megnövekedett igényekhez alkalmazkodó megoldásokat találni. Természetesen nem egyedül kellett ezeket a feladatokat megoldani,
hanem világítástechnikai szakemberek bevonásával dolgoztunk, akiktől sok mindent
tanultam és persze az építész kollégákkal is,
akikkel meg tudtuk találni minden estben
azt a megoldást, amely mind a világítási kívánalmaknak, mind a műemléki környezet
elvárásainak is eleget tett.
És így találkoztam Nagy János elnök úrral, a Világítástechnikai Társaság elnökével,
akivel már jóval régebbről ismertük egymást, de az élet úgy hozta, hogy hosszú évekig nem tudtam róla semmit, azt sem többek között, hogy mivel is foglalkozik éppen.
Persze, hogy megörültem a találkozásnak és
ekkor kezdődött el termékeny együttműködésünk a világítási projektek keretében,
ahol az ő szakértelme, javaslatai, meglátásai
jó, és műemléki szempontból is elfogadható
megoldásokat eredményeztek.
Szépen lassan egyre jobban megtetszett
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és egyre érdekesebbnek találtam a világítással kapcsolatos jelenségeket, és ezért úgy
gondoltam: felvételemet kérem a Világítástechnikai Társaságba, ahol úgy véltem, hogy
a tagoktól sok mindent meg fogok ismerni a
világítással kapcsolatban. És ebben a reményemben nem csalódtam. Szívesen járok a
Világítástechnikai Társaság különböző rendezvényeire, szimpóziumokra, szakmai látogatásokra, ahol mindig hallok és megismerek új dolgokat a világításról, olyan dolgokat
amelyekről máshonnan nem szereznék tudomást, de nem csak ez a fontos, hanem az
is, hogy magyarázatot is kapok a bennem
megfogalmazódott kérdésekre.
Például emlékezetes volt számomra a
Pannon Egyetemre szervezett látogatás,
ahol a Virtuális Környezetek és Fénytan
Kutatólaboratóriumban sok érdekes fénytani jelenségre kaptam magyarázatot, nem
beszélve arról, hogy Schanda János profes�szor úrral kötetlen beszélgetés résztvevője is
lehettem. Nagy élmény volt.
Jelenleg már nyugdíjas éveimet töltöm,
így nincsenek külön feladataim a világítással
kapcsolatban, de az újdonságok továbbra is
érdekelnek és ilyenekről minden alkalommal
hallok, amikor találkozom a VTT tagjaival.
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— Nagy Róbert, Dr. Csuti Péter, Dr. Szabó Ferenc –

Absztrakt
Az Európai Unió által támogatott HI-LED
projekt egyik célja egy intelligens, hangolható LED – OLED kombinált világítótest
kifejlesztése múzeumvilágítási célokra. Az
élettartam-vizsgálat célja felderíteni, hogy
készen áll-e már az ipari partner által előállított OLED-fényforrás a végtermékbe való
integrálásra. Az OLED-ek élettartam-vizsgálata nagyon összetett, soktényezős folyamat. A cikkben megpróbálunk választ adni
arra, hogy az öregítés során általunk megfigyelt fotometriai és elektromos paraméter
változásoknak mi lehet az oka.

1. Bevezetés
Az utóbbi évtizedben az organikus világítódiódák (OLED-ek) a világítástechnika
és a képmegjelenítők terén egyre inkább a
figyelem középpontjába kerültek az olyan
előnyös tulajdonságaik miatt, mint a nagyméretű homogén világítófelület, folyamatosan növekvő fényhasznosítás, flexibilitás.
Viszonylagosan magas áruk miatt a világítástechnikában való tömeges elterjedésük
azonban még várat magára. Az OLED gyártástechnológia témájú portálok hírei alapján
várható, hogy a közeljövőben (2017-2019)
az inkjet technológiával a gyártási költség a
jelenlegi töredékére csökkenhet. Az OLEDek gyártásával foglalkozó ipari szektor 2016ra milliárd dolláros üzletté nőtte ki magát,
amelynek jelentős részét a képmegjelenítő gyártás adta. Számos fejlesztés történt
az elmúlt évtized során, de az élettartam,
a hosszú távú összfényáram-stabilitás és
az egységnyi területről kilépő csekély ös�szfényáram problémája még nem megoldott. Hogy az OLED-technológia a világítástechnika területén is el tudjon terjedni,
az említett problémákat meg kell oldani.
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Jelenleg az OLED-ek élettartama a fénycsövek élettartamát képes csak megközelíteni
(5000 óra – 25 000 óra).

2. Az OLED-ek működése
Az OLED a LED-hez hasonló elven működik, vagyis a p-n átmeneten a töltéshordozók
rekombinációjának hatására fotonok keletkeznek. A LED-ek szervetlen fémes félvezetőkből épülnek fel, míg az OLED-ek alapját a
konjugált kettős kötés rendszerrel rendelkező
polimerek és a kis molekulájú szerves félvezetők adják. A szerves anyagok molekulapályái
megfeleltethetőek a szervetlen anyagok energiasávjainak. A vezetésben részt vevő elektronok energiája a LUMO (lowest unoccupied
molecular orbital – legalacsonyabb betöltetlen
molekulapálya) szinten van. Így lépnek be
a fénykibocsátó rétegbe és itt találkoznak a
HOMO (highest occupied molecular orbital
– legmagasabb betöltött molekulapálya) energiaszinten levő lyukakkal (1. ábra).

1. ábra. OLED p-n átmenet sávdiagramja. (Shinjiro Yagyu, Michiko Yoshitake,
Masahiro Goto, Toyohiro Chikyo, 2017)

OLED-eknél az elektronok és lyukak találkozása nem jelent azonnali rekombinációt
és energiakisugárzást, ahogy ezt a Jablonski
diagramon is láthatjuk (2. ábra). Gerjesztés (S0
→ Sn) hatására egy exciton keletkezik, ami
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egy összekapcsolódott elektron – lyukpár,
aminek töltése semleges és véges élettartama
van. Képes vándorolni a szerkezetben, tárolva azt az energiát, ami a HOMO és a LUMO
szint közt van. Amint az exciton 10-9 s – 10-3 s
tartományba eső élettartama lejár, az elektron visszakerül az alapállapotba (S0), az energiája egy foton formájában távozik.



A kibocsátott fény színe a két energiaszint különbségétől függ. Az (1) összefüggés
alapján a hullámhossz egy diszkrét vonal
lenne, de a szilárd fázisban a környezet zavaró hatása miatt a HOMO/LUMO szintek
határai kissé elmosódnak, ezért az OLEDek körülbelül 50 nm – 100 nm szélességű
sávban sugároznak. Ez valamivel szélesebb,
mint a szervetlen LED-eké. Az OLED-ekből
tetszőleges színű fényforrást készíthetünk a
HOMO/LUMO szintek hangolásával.

3. A vizsgált OLED-modul felépítése

2. ábra. Jablonski diagram – energiaszintek és átmenetek szemléltetése

A fénykeltés mechanizmusa lehet fluoreszcens vagy foszforeszcens. Az energia
egy fonon (sugárzással nem járó energiaátadás) formájában távozhat vibráció útján
is, ez azonban hőveszteségként jelentkezik.
Fluoreszencia (S0 → Sn → S0) történik, amikor a gerjesztés hatására egy szingulett (S0
→ Sn) exciton keletkezik. Ebben az esetben
a nagyon rövid (10-9 s – 10-3 s) exciton élettartam miatt a fénykeltés instantnak tűnik.
Foszforeszencia (S0 → Tn → S0 vagy S0 →
Sn → Tn → S0) során létrejövő triplett (S0 →
… → Tn) állapotú exciton esetén viszont a
gerjesztés és fotonkibocsátás között akár
percek is (10-3 s – 102 s) eltelhetnek (2. ábra).
Ha olyan molekulát alkotunk, ami csak
a fluoreszencia jelenségét használja ki,
akkor kvantummechanikai okok miatt
(elektron, lyuk spin statisztika) a belső
hatásfok maximum 25% lehet. Foszforeszcens adalékokkal elméletben és a gyakorlatban is el lehet érni a 100%-os belső
kvantumhatásfokot.

A 3. ábrán a HI-LED projekt egyik ipari partnere által kifejlesztett kis molekulájú
OLED (SM-OLED) felépítését láthatjuk. Az
anód, a katód és a szerves molekulát tartalmazó fénykibocsátó rétegen kívül rendelkezik lyukinjektáló réteggel, ami csökkenti a
szükséges kapocsfeszültséget, így növelve
hatásfokot.

3. ábra. A vizsgált OLED modul felépítése
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A szállító rétegek biztosítják, hogy az
elektródáktól távol történjen a rekombináció ezzel szintén növelve a hatásfokot.
A blokkoló rétegeknek ugyancsak a hatásfok növelés a feladata. További hatásfok növelés érhető el fénykicsatoló réteg
alkalmazásával, ami általában valamilyen
nano méretű mikro lencse rendszert jelent. Lezárásként egy 50 nm vastagságú
védőréteget helyeztek el, ami váltakozó
alumínium oxid és titánium oxid rétegekből áll össze. Feladata megvédeni az
OLED-et a nedvességtől és az oxigéntől.
A rétegek egy üveg hordozóra kerülnek fel, ami egy üvegszálas nyomtatott
áramköri lapon helyezkedik el, felülről
egy védőüveg védi az OLED-et a környezeti hatásoktól. Az OLED és a védőüveg közti űrt nitrogénnel töltik ki. A
kialakítás gyenge pontja a védőüveg és
a hordozóüveg közti ragasztás gyakorlati
megvalósítása.

4. A vizsgált OLED-modul specifikációja

A fő célok az 545 nm, illetve 565 nm-es
csúcs hullámhosszal rendelkező optikai sugárzás megvalósítása 5000 cd/m2-es felületi
fénysűrűség mellett. Ezzel az OLED-ek lennének a válasz a LED-ek esetén tapasztalt
green gap problémára (4. ábra).
1. táblázat. Az OLED gyártói specifikációi
34 mA-es meghajtóáram mellett

Az 5. ábrán a HI-LED projekt koordinátora a spanyol IREC által tervezett és megépített hibrid LED OLED lámpatest koncepciója látható. A beépített OLED-ek tervezett
összfényárama 250 lumen.

Az OLED és a LED közti legszembetűnőbb különbség, hogy amíg a LED egy
pontszerű fényforrás, addig az OLED nagy
kiterjedésű területen is képes fényt kibocsátani. Az OLED-modul 7 cm2-es felülettel
rendelkezik.

5. ábra. Hibrid LED-OLED modul

5. OLED karakterizáció

4. ábra. Monokromatikus LED-ek fényhasznosítása
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Az OLED-ek karakterizálását goniofotométerre (LightingMetrics LM-GON3) felszerelt állapotban végeztük el (6. ábra), a mérés
és értékelés az LM-79-08 szabvány ajánlásait
követi. Az optikai mérésekhez spektroradi-
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ométert (Konica Minolta CS-2000A), képi
felbontású fénysűrűség és színmérő kamerát (TechnoTeam LMK 98-3), valamint V(λ)
illesztett fotodetektort (LightingMetrics
LM-DET3) használtunk. Az OLED élettartam-vizsgálat felépítése miatt (lásd 6. fejezet)
az öregítés során már csak a képi fénysűrűség, és színmérőt használjuk.
Az elektromos paraméterek meghatározásához a karakterizáció és az élettartam-vizsgálat során is egy Keithley 2000
multimétert és egy GW Instek GPS 3303
programozható tápegységet használunk,
egyedileg a célra fejlesztett szoftverrel.



7. ábra. Balról egy jó, jobbról egy hibás
OLED

A fényerősség-eloszlási grafikonon láthatjuk, hogy az alkalmazott fénykicsatoló
rétegnek van hatása az OLED térbeli fényeloszlására, hiszen a 8. ábrán látható fényerősség-eloszlási diagram nem Lambert sugárzóra jellemző képet mutat.

8. ábra. Egy OLED modul fényerősség
eloszlási grafikonja

6. ábra. OLED modul (felnagyítva) a goniofotométeren

A képi fénysűrűség- és színmérővel készített felvételeken (7. ábra) láthatjuk, hogy
már a kezdeti állapotban is voltak problémák az OLED-ekkel. A tárolás során fekete
foltosodás jelentkezik, aminek számos oka
lehet. Anyagszerkezeti változást laboratóriumunkban nem tudunk mérni, de az öregedés során mért hirtelen bekövetkező nyitófeszültség változások arra utalnak, hogy
a védőüveg gyenge ragasztása miatt bejutó
oxigén és nedvesség okozhatja a foltokat.

9. ábra. OLED-ek átlagos felületi fénysűrűsége és összfényárama

A goniofotometrálás időigénye miatt csak
két példányt vizsgáltunk. Felhasználva azt a
tényt, hogy a modulok egyformák, két minta
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goniofotometriai eredményéből és a képi fénysűrűségmérővel mért adatokkal arányosítással
számoltuk ki a minták összfényáramát (9. ábra).
A módszer helyességét független méréssel is
ellenőriztük. Az átlagos mért összfényáram 5,7
lm, ami elmarad a 14 lm-es specifikációtól.
Spektroradiométerrel megmértük az
OLED-ek színképi jellegzetességeit, amelyek csúcshullámhosszt tekintve a LED-eknél megszokott gyártási szórást mutatnak.

Az előző spektrális eredményeket mindig az
OLED felületére merőlegesen mért adatokból
számoltuk. Egy színes monokromatikus LED
spektrális teljesítmény-eloszlása elhanyagolható
mértékben függ a betekintési szögtől, OLED
esetén azonban nem rendelkezünk erről információval. Goniofotométer és spektroradiométer kombinálásával 0° ≤ γ ≤ 85° között 2,5°os lépésekben megmértük a vizsgált OLED-ek
által kibocsátott színképi teljesítmény-eloszlást
(10. ábra).

2. táblázat. Csúcshullámhossz λ = 0°
síkban
Csúcs hullámhossz [nm]
Minimum Maximum Különbség
Zöld OLED

546

550

4

Sárga OLED

565

570

5

Az optikai sugárzás monokromatikusságára jellemző félértékszélességük (FWHM)
tipikusan 30 nm, ami a specifikációnak
megfelelő érték. Egy tipikus LED félértékszélessége a csúcshullámhossztól függően
10 nm – 30 nm közötti. A zöld OLED-nek
megfelelő csúcshullámhosszal rendelkező
nagy fényhasznosítású zöld LED csak fényporos kivitelben létezik, aminek a félértékszélessége 105 nm. Színkeverésnél bizonyos
applikációkban, mint például a múzeumvilágítás, a keskenyebb félértékszélesség előnyösebb lehet.

10. ábra. OLED spektrumának mérése különböző irányokból

A csúcshullámhossz közel 30 nanométert
tolódik a rövid hullámhosszak irányba (11. ábra).
Ebből kiderül, hogy vannak olyan irányok (zöld
γ = 0° – 50°, sárga γ = 35° – 85°), amelyekből
a zöld és sárga OLED-ek ránézésre megegyeznek. Ez alapján újraszámolva a félértékszélességet az LM79-08 szabvány szerint, 40 nanométert kapunk, ami még mindig jobb, mint egy
fényporos zöld LED 105 nm-es félértékszélessége.

3. táblázat. Megegyező csúcshullámhosszal rendelkező LED és OLED összehasonlítása

FWHM
[nm]
Zöld OLED 545 nm

30

Fényporos zöld LED
545 nm

105
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11. ábra. Zöld OLED színképe a betekintési szög függvényében
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Megvizsgáltuk a meghajtóáram hatását
is. A vártnak megfelelően a fénysűrűség és
a meghajtóáram között lineáris a kapcsolat
(12. ábra). A nyitófeszültség egy LED nyitófeszültségéhez képest nagyobb mértékben
növekszik (13. ábra). A nyitófeszültség növekedésével arányosan csökken a fényhasznosítás (14. ábra).

12. ábra. Meghajtóáram-fénysűrűség
összefüggés



A LED-eknél gyakran megfigyelhető
a csúcshullámhossz eltolódása a meghajtóáram és a hőmérséklet függvényében.
A vizsgált OLED relatív spektrális teljesítmény-eloszlására semmilyen hatással nincs
a meghajtóáram vagy a hőmérséklet változása (15. ábra), ami nagyon kedvező színkritikus applikációknál.

15. ábra. Meghajtóáram-relatív
spektrum összefüggés

A megcélzott 5000 cd/m2-es fénysűrűség egy OLED-nél soknak számít, de a
hozzátartozó áramsűrűség még vállalható
mértékű. Ez mind addig igaz, amíg felület
fénykibocsátása homogén.

13. ábra. Meghajtóáram-nyitófeszültség
összefüggés

16. ábra. OLED-ek kezdeti csúcs fénysűrűsége

14. ábra. Meghajtóáram-fényhasznosítás összefüggés

A 16. ábrán látható OLED átlag fénysűrűsége 4200 cd/m2. A legfényesebb pontban 13000 cd/m2 feletti a fénysűrűség, azaz
ezen a területen az áramsűrűség is megnőtt,
ezáltal pedig a hőtermelés is, ami hosszú távon az élettartam-csökkenéséhez vezet.
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17. ábra. I-U karakterisztika

A mért feszültség értékek (17. ábra) a specifikációnak megfelelnek egy kiugró érték
(OLED9) kivételével. A feszültség növekedés oka az oxigén és a nedvesség bejutása,
amelyet az említett védőüveg ragasztásának
elégtelensége okozhat.

OLED-hez 4 vezeték fut, amellyel négyvezetékes feszültségmérést valósítunk meg.
Az OLED-eket egy falemezre rögzítettük,
amely egy zárt, belülről matt fekete tapétával burkolt dobozban került elhelyezésre.
A képi fénysűrűségmérő automatikusan 1
óránként készít felvételt. A nyitófeszültség
mérés manuálisan történik. A doboz levegőjének hőmérsékletét rögzítjük.
A végső élettartam vizsgálat összeállításban 13 darab OLED kapott helyet. Az
élettartam vizsgálatot 2016. októberben
kezdtük, így 2017. március 3-ig 3000 órát
öregedtek az OLED-ek.
Ha az L70-et nevezzük ki az élettartam
végének, akkor a zöld OLED-ek 2000 óra
környékén érték ezt el. A sárga OLED-ek
már 600 óránál elérték az L70-et (19. ábra
ellipszisekkel jelölve).

6. OLED élettartam-vizsgálat
A 18. ábrán látható a Fény és Színtan Kutatólaboratóriumban készült egyedi összeállítás OLED élettartam-vizsgálathoz.

19. ábra. Átlagos felületi fénysűrűség
változása

A csúcsfénysűrűség megvizsgálásával
megállapíthatjuk, hogy a tárolás során, az
egyes mintákon kialakult fekete foltok nem
mindig maradandóak (20. ábra), idővel a
fénysűrűség homogenizálódik.

18. ábra. Összeállítás OLED élettartam
vizsgálathoz

Az OLED-eket 34 mA-es normál üzemi meghajtóárammal tápláljuk. Minden
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20. ábra. Kezdetben inhomogén felületi
fénysűrűségű (foltos) OLED modul
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A sárga minták többségének nyitófeszültsége kétszeresére nőtt a tárolás során, amíg
a vizsgálati összeállítás elkészült. Az élettartam során a zöld OLED-ek nyitófeszültsége
nagyobb mértékben növekedett, de a sárga
OLED-ek eleve nagyobb nyitófeszültséggel
rendelkeztek az indítás pillanatában (21. ábra).



son). A kis elemszám és a kiszámíthatatlan működés miatt nem lehet megbízható
előrejelzést adni. Számításaink alapján az
exponenciális illesztés tűnt a legjobban illeszkedő modellnek. A 22. ábrán tisztán
látszik, hogy nem csak a belső elektro- és
fotokémiai reakciók határozzák meg az
élettartamot, hanem olyan külső tényezők is, mint a szigetelésen bejutó oxigén
és nedvesség, aminek hatására a nyitófeszültség rohamosan növekszik és egyben
lavinaszerűen csökken a fénykibocsátás.

21. ábra. Nyitófeszültség változása

Az átlagos fényhasznosítás rohamosan
csökkent az élettartam vizsgálat tartama
alatt. Az idő múlásával az OLED-ek fényhasznosítása egy hagyományos izzólámpa
fényhasznosítása alá csökken (4. táblázat).
4. táblázat. Fényhasznosítás változása

Átlagos fényhasznosítás (lm/W)
0 óra 1000 óra 2000 óra 3000 óra
Zöld

32,6

20,6

11,0

7,2

Sárga

19,8

7,3

3,3

2,7

A cikk írásának pillanatában tudomásunk szerint még nem létezik a LED-eknél alkalmazott TM21-hez hasonló szabványba foglalt módja az OLED élettartam
meghatározásának, de léteznek különböző közelítő modellek (exponenciális,
dupla exponenciális, SED, Coffin-Ma-

22. ábra. Élettartam-előrejelzés

7. Összefoglalás
Átfogó fotometriai és elektromos paraméter vizsgálatot végeztünk el összesen
13db, 2016-ban kifejlesztett OLED mintán.
Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a
minták nem felelnek meg egyes előzetes
elvárásoknak. Kezdeti összfényáramuk kicsi
és a működés során rohamosan csökken.
Spektrális teljesítmény-eloszlásuk függ a
betekintési szögtől, viszont független a meghajtóáramtól és hőmérséklettől, ami egy
nagy előny a LED-ekkel szemben. További
előny, hogy keskenyebb sávban sugároznak,
mint egy fényporos színes LED. Jelenleg a
vizsgált OLED-ek világítási célokra való felhasználása egyelőre nagyon korlátozott.
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Köszönetnyilvánítás
A kutatás a HI-LED – „Emberközpontú
Intelligens fényforrások a félvezető fényfor-

rások Európában való elterjedése érdekében” című, 619912 szerződésszámú EU FP7
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— Dr. Poppe András –

Tartalmi összefoglaló
A szilárdtest világítástechnika (SSL) beszállítói lánca mentén, a különböző integráltsági fokú rendszerek tervezését (a LED-toktól
egy teljes világítási feladat megoldásáig) számos probléma nehezíti. Ezek közül az egyik
legjelentősebb az, hogy a tokozott LED-ekre
vonatkozó adatlapi információk sokszor nem
elégségesek, illetve a különböző gyártók adatlapjainak információtartalma nem egységes.
Olyan adatok, mint pl. a fénytechnikai jellemzők hőmérsékletfüggése vagy nincs megadva, vagy ha igen, akkor is csak többnyire
grafikonok formájában. Gyakran az adatlapokon közölt fénytechnikai jellemzők 25°Cos lapkahőmérsékletre vonatkoznak, jóllehet,
valós üzemi körülmények közt egy LED-chip
hőmérséklet ennél tipikusan magasabb. Egyes
gyártók már megadnak 85°C-os vonatkozó üzemi fényáramot, de nyílvánvaló, hogy
pontos számításokra ez sem alkalmas, nem
beszélve arról, hogy az ilyen fényárammérés
körülményei többnyire nem ismertek, így az
sem tudható, hogy a környezet vagy a LED
pn-átmenete volt-e az adott hőmérsékleten.
Az adatlapi információk és az azok alapját képező mérések és a valós üzemi körülmények
közötti szakadék áthidalásának egy lehetséges eszközét jelenti a LED-ek és a LED-ek
környezetének alkalmas modelljeivel végzett
ún. multi-domain szimuláció. Az alkalmazott
modellek pontosak kell, hogy legyenek, de
egyetlen LED-gyártótól sem várható az üzleti/gyártási titok tárgyát képező, a LED pontos
fizikai struktúráját definiáló részletes adatok
megosztása. E probléma megoldására született meg az elektronikai iparban több mint 2
évtizede a félvezető eszközök ún. kompakt
modellezésének a gondolata és gyakorlata.
Azt felismerve, hogy ez az ún. multi-domain
94

szemlélettel kiterjeszthető a LED-ekre, ill. a
szilárdtest világítástechnikára, megalakult a
Delphi4LED konzorcium, amelynek vezető
európai világítástechnikai cégek, egyetemek
és kutatóintézetek, független mérőlaborok és
számos kis világítástechnikai, ill. lámpatesttervező cég, valamint szimulációs szoftvere-ket és LED-es méréstechnikát fejlesztő
cég a tagja. Célkitűzésük az, hogy a LEDek esetében is olyan standard méréseken és
modellezési eljárásokon alapuló módszertant
dolgozzon ki, amely lehetővé teszi a LED-es
rendszerek multi-domain modellezését és szimulációját az SSL ipar különböző integrációs
szintjein.

1. Bevezetés: a világítástecnika
forradalma
Napjainkban, a LED-ek széles körű elterjedése következtében a világítástechnikai
ipar világszerte nagy átalakuláson megy, ill.
ment keresztül.
Ha visszatekintünk az elektronikai ipar
XX. századi történetére, azt láthatjuk, hogy
a félvezető-technológia rohamosan kiszorította a korábbi, vákuumtechnikán alapuló
aktív eszközöket, lehetővé téve a korábbinál
sokkal nagyobb termelékenységű gyártással
előállítható, megbízhatóbb működésű és kisebb energiafogyasztású eszközök, az integrált áramkörök megjelenését és széles körű
elterjedését. Ennek révén megszületett a
mikroelektronika, amelyen belül a mikroprocesszorok megjelenése további forradalmat eredményezett, elvezetve a mai digitális világhoz (számítógépek, okos telefonok,
internet, a dolgok internete). A mikroelektronika piac diktálta fejlődési trendjét ismerte fel Gordon Moore és megfogalmazta az
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e trendet leíró, máig érvényesnek bizonyult
összefüggést, az ún. Moore-törvényt[1][2]. E
szerint egy digitális integrált áramköri lapkán megvalósított tranzisztorok száma kb.
18..24 havonta megduplázódik, miközben
méretük és előállítási költségük folyamatosan csökken.
A 2014-ben Nobel-díjjal honorált GaN
technológián alapuló kék LED-ek, és az
ezek felhasználásával készülő ún. fényporos
fehér LED-ek piaci megjelenése megteremtette a szilárdtest világítástechnikát, ahol
a mikroelektronikáéhoz hasonló fejlődési
trendek alakultak ki, de értelemszerűen a
funkcionalitás fejlődését az egy LED-lapkából kinyerhető fényárammal lehet jellemezni, míg a költségek csökkenése az egységi
fényáram előállítási költsége tekintetében
hasonlít a Moore-törvény által előre jelzettekhez. Ezen összefüggéseket Roland Haitz
és munkatársai ismerték fel[3], és Haitz-törvénye néven váltak közismertté[4] (1. ábra).



drasztikus átalakulását is eredményezte. Ennek egyik jól érzékelhető jele a hagyományos
fényforrások egyre erőteljesebb visszaszorulása, ami pl. egyes klasszikus, világszerte ismert fényforrásgyártók térvesztését, visszaszorulását eredményezte. Az ilyen klasszikus
gyártók közül azok éltek/élnek túl, amelyek
olyan cégcsoporthoz tartoztak/tartoznak,
ahol a félvezetőtechnológiai ipari kultúra már
régóta jelen volt, így a LED-technológia meghonosodása a cég szerves fejlődésének része
volt. Az ilyen klasszikus fényforrás-gyártó
cégek mellett sok új szereplő is megjelent
a LED-piacon. Ezek tipikusan a különleges
félvezető eszközök piacán már tapasztalatot
szerzett félvezetőgyártók. Mára élesen szétválnak a LED-chip / LED-tok gyártók és a
(retrofit) LED-lámpagyártók.
A klasszikus félvezetőiparhoz hasonlóan a LED-chip / LED-tok gyártás szintén
Dél-kelet-Ázsiára koncentrálódik. A fent vázolt trendek egy további következménye a
piaci verseny fokozódása, ami pl. erős ázsiai
ár-nyomás formájában jelenik meg. Ezzel
egyidejűleg jellemző, hogy a magasabb hozzáadott érték a magasabb integráltsági fokú,
bonyolultabb világítástechnikai termékekben
(komplett LED-es világítótestek, “okos” lámpatestek) jelenik meg.

2. Európai válasz a kihívásokra
1. ábra. Haitz-törvénye[3],[4] a LED-ek fejlődéséről ([3] alapján)

A LED gyártástechnológia gyors fejlődése egyre rövidebb termék életciklust
eredményez: egy adott pillanatban korszerű
LED-tok igen hamar túlhaladottá válik, akár
el is tűnik a piacról, megnehezítve ezzel a
magasabb integráltsági fokú termékek (lámpatestek) tervezését és szinte ellehetetlenítve
egy LED-es világítótest pótalkatrész-ellátását.
A LED-ek széles körű megjelenése e fenti, nyilvánvaló tervezői és üzemeltetői problémák mellett a teljes világítástechnikai ipar

Az európai világítástechnikai ipar nem
tudja felvenni a versenyt az ázsiai olcsó tömegtermelés ár-nyomásával szemben. Ebben
a helyzetben egy lehetséges kiuatat a magas
minőségű, nagyobb hozzáadott értékű termékek fejlesztése jelentheti. Fontos tehát a
LED-es termékek jó, gyors, költséghatékony
és megbízható tervezése.
Közismert, hogy egy LED-es alkalmazás
tervezése, tekintettel a LED-ek komplex
működésére, szintén egy összetett feladat,
amelynek megoldása során a jó termikus
tervezés legalább annyira fontos, mint az
elektromos és optikai tervezés. A LED-ek
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esetében, ahogy azt a 2. ábra szemlélteti, a
három fő működési tartomány jellemzői kölcsönösen hatnak egymásra.
E tekintetben a mikroelektronikával vont
párhuzam nem pontosan állja meg a helyét:
egy digitális integrált áramkör működésére
ugyan van némi hatási az IC-lapka hőmérsékletének, de az alapvető elektromos funkciók
tág hőmérsékleti tartományban (legalábbis
a végfelhasználó szempontjából) hőmérséklet-függetlennek tekinthetők; tervezés során
pusztán arra kell figyelemmel lenni, hogy
az IC-lapka hőmérséklete a fatális meghibásodás szempontjából kiritikus értéket ne haladja meg. Emiatt egy ilyen IC funkcionális
tervezése és környezetének termikus tervezése első közlítésben függetlenül történhet.
Analóg integrált áramkörök vagy integrált
áramköri blokkok esetében ez azonban már
nem mondható el: nagyon gyakran szükség
van az ekektromos viselkedés és a termikus
viselkedés együttes vizsgálatára, tervezésére.

2. ábra. A LED-ek multi-domain működése: az elektromos, optikai és termikus
üzemi jellemzők kölcsönösen hatnak
egymásra

Ennek egyik fontos eszköze az ún. elektro-termikus szimuláció. Az ilyen jellegű szimulációs programok több évtizedes múltra
tekintenek vissza – e területen a BME Elekt96

ronikus Eszközök Tanszéke nemzetközi
szinten is úttörő szerepet játszott[5],[6],[7],[8].

2.1 Termikus kompakt modellek:
előkép az elektronikában
Mind a digitális, mind az analóg IC-k esetében a termikus viselkedés pontos szimulációjához elengedhetetlen az áramkör termikus környezetének, elsősorban az integrált
áramköri toknak a pontos modellezése. Egy
IC-gyárban – a saját áramkörök vonatkozásában – ez nem jelenthet áthidalhatatlan
problémát, de pl. egy nyomtatott huzalozású lemezen kialakított összetett áramköri
modul esetében problémát jelent a modulba
beültetett IC-kre vonatkozó részletes tokozási információ megszerzése.
A kilencvenes évek közepe táján, e
problémát felismerve, az akkori vezető
európai félvezetőgyártók, valamint egy, az
elektronikai rendszerek termikus szimulációjára szolgáló szoftverek fejlesztésére
specializálódott cég, az Európai Közösség
támogatásával, az ún. DELPHI projekt
keretén belül kidolgozta az IC-tokok ún.
kompakt termikus modelljeinek megalkotására vonatkozó módszertant[9],[10],[11]. Ennek lényege az, hogy az IC-tok részletes
geometriával és anyagparaméterekkel
jellemzett modelljét (ami értelemszerűen
gyártási titkot képező információt hordoz) egy hőellenállásokból álló, egyszerűsített hálózati modellel helyettesítjük.
Egy ilyen modell akkor tekinthető a gyakorlatban elfogadhatónak, ha a szimuláció
termikus határfeltételeitől függetlenül,
mind a tokon belüli IC-lapkahőmérséklet,
mind a főbb határfelületek hőmérséklete
szempontjából, mind pedig az egyes hőellenállások által reprezentált hővezetési
úton terjedő hőáramok tekintetében kellő
pontosságot biztosít. Az elvárt pontosság
kb. 5-10% eltérés a részletes geometriával
adott modellel végzett szimulációk eredményétől.
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Ez az ún. DELPHI kompakt modellezési
módszertan annyira sikeres lett, hogy egy
követő projekt (az ún. SEED projekt) segítségével a korábbi DELPHI konzorciumi tagok
elkezdték az akkor leggyakoribb IC-tokokra
vonatkozó modellkönyvtárak elkészítését.
A siker másik jele, hogy a szilárdtest elektronikai gyártók nemzetközi szakmai szervezete, a JEDEC szabványosította az IC-tokok
DELPHI topológiájú termikus kompakt modelljeit, ill. a modellezési módszertant[12],[13].
Természetesen nem csak a statikus termikus viszonyok, hanem a hőmérséklet
és a disszipáció időbeli változásai, különösen a gyors, nagy amplitudójú változások
a rendszerek élettartama, megbízhatósága
szempontjából fontosak. Ezek szimulációval
történő követése ún. tranziens modelleket
igényel, azaz a hőellenállásokból álló statikus termikus kompakt modelleket alkalmas
módon ki kell egészíteni megfelelő hőkapacitásokkal is.
Az EU 5. kutatási keretprogramja támogatásával megvalósított ún. PROFIT-projekt
(2000-2003) az ilyen modellek és modellezési módszertan kidolgozását tűzte ki célul.
A korábbi DELPHI konzorciumi tagokhoz
többek között csatlakozott a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke és a Tanszék spin-off
cége, az egykori MicReD Kft. (ma a Mentor
Graphics egyik magyarországi részlege) az
általuk korábban a THERMINIC-projektben
(1994-1997) kidolgozott termikus tranziens
méréstechnikával és dinamikus kompakt
modellezési módszertannal. A termikus
tranziens mérések tették lehetővé azt, hogy
a kompakt modellek elkészítéséhez használt részletes fizikai modelleket mérésekkel
ellenőrizni, “finomhangolni” lehessen. A
PROFIT-projekt a dinamikus termikus kompakt modellek, a termikus tranziens méréstechnika ipari szintre emelése mellett az
integrált áramkörök elektro-termikus szimulációjával kapcsolatban is szolgált új eredményekkel[14],[15]. (Az IC-tokok termikus kompakt modellezésével kapcsolatos további,



részletes áttekintést a[16] publikációban talál
az érdeklődő olvasó.)

2.2 A korábbi méréstechnika, szimulációs és modellezési módszertan kiterjesztése LED-ekre
A teljesítmény LED-ek 2000-es évek
elején történő megjelenése felkeltette az
igényt az ilyen LED-tokok termikus mérése
és modellezése iránt is. Igen hamar kiderült,
hogy a klasszikus, szilícium-alapú félvezető
eszközökre széleskörűen alkalmazott, a JEDEC JESD51-1 jelű szabvány[17] nem alkalmazható változtatás nélkül: a LED-lapkát
fűtő veszteségi hő számításakor figyelembe
kell venni a fény formájában kibocsájtott
teljesítményt. E gondolat mentén született
meg a ma T3Ster TeraLED® néven ismert,
a LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérésére szolgáló, a BME és
a Pannon Egyetem közreműködésével kifejlesztett műszeregyüttes[18], amely a világ
vezető LED-gyártói körében széles körben
elterjedt. Az általunk javasolt és megvalósított kombinált termikus és radiometriai
mérés a LED-tokok karakterizálása terén
új nemzetközi méréstechnikai szabványok
alapja lett, amelyekről a Világítástechnikai
Évkönyv 2012/2013-as számában részletesen beszámoltunk[19].
Természetesen nem csak a termikus mérési eljárások szorultak megújításra, hanem
a Nemzetközi Világítástechnikai Társaság, a
CIE által 2007-ben publikált, a LED-ek optikai méréseivel foglalkozó 127-2007 jelű dokumentuma[20] is. A különböző LED-gyártók
különböző laboratóriumaiban végzett optikai mérések összehasonlíthatóságát az biztosítja, ha a méréseket ismert, jól definiált
LED-lapkahőmérséklet mellett végzik. Az
ezt figyelembe vevő, új LED mérési ajánlások kidolgozásával foglalkozott a CIE TC263-as műszaki bizottsága. A bizottság végső
ajánlásait tartalmazó műszaki jelentésének
megjelenése 2017-ben várható.
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A LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérésének gondolata mellett elég korán felvetődött a LED
működés multi-domain szimulációjának
a gondolata is[21]. Ennek lényege, hogy az
analóg IC-k elektro-termikus szimulációjához hasonló módon végezzük a LED-ek
szimulációját is, de a korábbi elektro-termikus dióda modellt egészítsük ki legalább a kisugárzott optikai teljesítmény
számításával is. E gondolatkörhöz kapcsolódott a teljesítmény LED-ek tokozásának dinamikus kompakt modellezése
is: az ezzel kapcsolatos első publikáció
2006-ból származik[22]. A BME Elektronikus Eszközök Tanszékén – a már említett
korábbi, félvezetős alapokról kiindulva
– elsőként tettünk javaslatot a LED-ek
olyan multi-domain áramkörszimulációs
modelljére, amely a LED-tokok kompakt
termikus modelljével együtt alkalmas
tokozott LED-eknek kereskedelmi szimulációs programokkal való vizsgálatára. A javasolt modellstruktúrát a 3. ábra
szemlélteti. Az itt hivatkozott LED-chip
modell részleteit a 4. ábra mutatja be. A
multi-domain LED-modellezéssel kapcsolatos eredményeinket a Világítástechnikai
Évkönyv 2014/2015-ös kötetében ismertettük magyar nyelven[23]. A témával foglalkozó, részletes áttekintő cikk 2015-ben
jelent meg[24].

3. ábra. Egy tokozott LED multi-domain
szimulációs modelljének vázlata. IF a teljes
nyitóáramot, VF a LED külső kapcsai közt
mérhető nyitófeszültséget, TJ a lapkahőmérsékletét, Φe az emittált optikai teljesítményt, PH pedig a LED disszipációját jelöli.
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4. ábra. LED chip szintű multi-domain
szimulációs modelljének vázlata. A 3.
ábrán Φe-vel jelölt optikai teljesítményt
az e modell által számított Irad.VFpn szorzat adja meg.

2.3 A Delphi4LED projekt céljai:
szabványos interfészek a mérésektől a szimulációig
Az elektronikai / mikroelektronikai iparban már sikert aratott és a szabványosítás
révén általánosan elfogadottá vált DELPHI
módszertan és az ún. DELPHI típusú kompakt modellek jó példát jelentenek a szilárdtest világítástechnika számára is.
Innen, illetve a klasszikus termikus méréstechnika és a chipekre, valamint tokozásaikra vonatkozó szimulációs modellek
LED-ekre történő kiterjesztésére tett első
lépések alapján merült fel a gondolat, hogy
egy új kutatási projekt ketén belül, szisztematikus módon, az egész SSL beszállítói
lánc föbb szereplőinek az igényeit szem előtt
tartva próbáljunk meg a LED-ekre vonatkozó új mérési, modellezési és szimulációs eljárásokat kidolgozni.
A korábbi DELPHI, SEED, THERMINIC
és PROFIT projektek LED-ek területén érdekelt meghatározó partnerei (Philips Research/Lighting, Mentor Graphics UK[ex
Flomerics], BME, Mentor Graphics Magyarország[ex MicReD]) további, LED-specifikus
ipari és akadémiai partnerekkel kiegészülve
létrehozták a Delphi4LED konozorciumot
és sikeres pályázatukkal elnyerték az EU
H2020-as kutatás-fejlesztési és innovációs
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keretprogramja ún. ECSEL részprogramjának, továbbá a résztvevő országok nemzeti
kutatás-fejlesztést támogató hatóságainak
támogatását. 2016 júniusában így indult el a
Delphi4LED projekt[25].

5. ábra. A Delphi4LED projekt elképzelése a LED-ek jövőben várható mérési/
modellezési módszereiről

Ahogy arra a korábbiakban már utaltunk,
a teljesítmény LED-ek működését egymással
szoros csatolásban lévő fizikai folyamatok határozzák meg. Ezért olyan ún. multi-domain
modellekre van szükség a LED-es alkalmazások tervezésekor, amelyekkel konzisztens
módon, szimultán szimulálhatjuk a LED-ek
elektromos, termikus és optikai tulajdonságait. Gyakorlati szempontból tehát olyan
modellekre van szükség, amelyekkel a tervezéskor figyelembe vehető az, hogy a pn-átmenet hőmérsékletétől függ a LED-ek energiakonverziós hatásfoka, ill. fényhasznosítása,
végső soron tehát az üzemi fényárama. A
modellalkotásnál azt is figyelembe kell venni,
hogy milyen jellegű tervezési feladat megoldása során használatos szimulációs programba szánjuk azt. Elektromos tervezéskor
áramkörszimulációs programba (pl. Spice) illeszthető modellre van szükség (mint amilyet
a 3. és 4. ábrán mutattunk be), míg például
egy LED-es lámpatest mechanikai tervezése



során a környezet felé történő hőátadás szimulációjára is szükség van, amelyet jellemzően ún. CFD (computational fluid dynamics)
alapú termikus szimulációs programmal végezhetünk el, amelyek számára a 3. ábrán pirossal jelzett termikus kompakt modelljével
jellemezhetjük a LED-tokokat.
Kiemelt fontosságú, hogy a modellek
paramétereit alkalmas mérésekből, pl. konstans lapkahőmérséklet mellett mért ún.
izotermikus áram-feszültség-optikai teljesítmény karakterisztikákból, vagy pl. a LED-tokok mért, Zth(t) termikus impedanciái alapján állapíthassuk meg.
A fentiknek célul kitűzött megvalósítását
szemlélteti az 5. ábra.
A LED-tokokra, illetve áramköri hordozóra (pl. ún. MCPCB “csillag nyákra”) szerelt
LED-ek vonatkozásában nagyjából kialakultak a nemzetközi méréstechnikai szabványok (lásd a JEDEC LED-ekre vonatkozó
termikus mérési szabványait[19]) és ajánlások,
mint pl. a CIE TC2-63 műszaki bizottság
2017-re várt jelentése (Optical Measurement
of High- Power LEDs címmel). Ez azt is jelenti, hogy az 5. ábra legalsó “emelete” várhatólag legfeljebb a gyakorlat által igényelt
pontosításokra fog csak szorulni.
Új ajánlások, illetve szabványok kidolgozása szükséges azonban arra, hogy a mérési
eredmények egységes, lehetőség szerint számítógépi programokkal könnyen kezelhető,
elektronikus formában álljanak rendelkezésre abból a célból, hogy azok gépi feldolgozásával a LED-chip-ek, LED-tokok, ill. hordozóra szerelt LED-modulok kompakt modelljei,
ill. azok paraméterei automatikusan előállíthatóak legyenek. Ilyen ajánlások kidolgozása
a feladata pl. a 2016 tavaszán életrehívott
CIE TC2-84-es munkabizottságnak[26], amely
bizottsághoz több Delphi4LED partner képviselője is csatlakozott.
Az 5. ábra legfelső szintjének megvalósítása
a szimulációs programokat fejlesztő, gyártó és
forgalmazó cégek (pl. a Mentor Graphics) feladata. Olyan, szimulációs programtól és gyártó
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cégtől független modell-leíró fájlformátumokat kell kidolgozni, amelyeket az egyes szimulációs programok kezelni tudnak, az így leírt
szimulációs modelleket alkalmazni képesek.
Az ilyen fájlformátumok kidolgozását célzó
tevékenység, csatlakozva az elektronikai ipar
igényeihez is, pl. a JEDEC JC15-ös munkabizottságában már folyamatban van.

3. Összefoglalás
A Delphi4LED projekt végső célkitűzése az, hogy a különböző integráltsági fokú
LED-termékek (LED-tok, modul, lámpa, lámpatest, világítástechnikai rendszer) esetében
gyorsítsuk fel a fejlesztést az ún. virtuális prototípusok szimulációs vizsgálata révén. Ennek
lényege, hogy pl. egy adott lámpatestet, alkalmas LED-modellek és szimulációs programok felhasználásával (lásd az előző szakaszt),
különböző működési körülmények közt is kipróbálhassunk, miáltal – legalábbis a tervezés
első fázisában – szükségtelenné válhat fizikai
prototípusok tervezése, gyártása, és mérése;
miáltal egy LED-es termék fejlesztése a jövőben gyorsabb és olcsóbb lehet, mint jelenleg. E
virtuális prototípus koncepcióra mutatunk be
egy elképzelt példát legfrissebb folyóiratcikkünkben[30].

A Delphi4LED projekt által kitűzött
főbb feladatok a következők:
• termikus kompakt modellek kiterjesztése
több hőforrással rendelkező LED-tokokra
(pl. egy tokos RGB vagy RGBW LED-ek,
CoB LED-ek, a fényporréteg önálló hőforrásként való figyelembevétele), több termikus csomópont és több hővezetési út figyelembevétele (pl. fénypor-hőmérséklet,
tesztpont- vagy forraszpont-hőmérséklet
számítása,
• multi-domain LED-chip modellek pontosítása (kisáramú karakterisztika pontos
számítása, korai optikai teljesítmény tranziensek pontos számítása stb),
• a fenti modellekhez adatot szolgáltató mérések pontosítása, a szükséges minimális
LED-mintaszám megállapítása,
• a LED-paraméterek (pl. nyitófeszültség)
valós szórásának figyelembevétele, lehetőség szerinti modellezése,
• lámpatestek kompakt termikus modellezése[28],[29],
• mérések automatizálása,
• modellparaméter identfikáció automatizálása,
• standard adat interfészek kidolgozása
(adattartalom, fájlformátum), nemzetközi
szabványosítás elősegítése,
• a LED-ek multi-domain viselkedésével és
a projekttel, ill. a projekt eredményeivel
kapcsolatos ismeretterjesztés.

A konzorcium tagjai azt remélik, hogy a
Delphi4LED módszertan ugyanolyan elfogadottá válik a világítástechnikai iparban,
ahogy a DELPHI módszertan elfogadottá vált az elektronikai iparban. A DELPHI
módszertant, lévén Európában fejlesztették
ki, az európai félvezetőgyártók kezdték először alkalmazni. A módszer szabványosítása
idejében már létező, kiterjedt modellkönyvtáraik révén előnyre tettek szert az Európán
kívüli versenytársaikkal szemben. A Delphi4LED projekt kapcsán hasonló reményeket
táplálunk: a nagy hozzáadott értéket képviselő, sok tervezési munkát igénylő, magasabb integráltsági fokú megoldások tervezése gyorsabb és olcsóbb lehet, a termékek
minősége – a pontos, szimulációkkal igazolt,
helyes méretezés következtében – jobb lehet az Európán kívüli versenytársak LED-es
termékeinél.

A Delphi4LED projekt célkitűzéseivel
kapcsolatos egyéb részletek tekintetében a
konzorcium már megjelent, vagy megjelenés alatt álló publikációira utalunk[31],[32].

Az elkövetkezendő évek munkájának
sikerét majd az jelzi, ha a „Designed by Delphi4LED” megjelölés ugyanolyan, a jó minőségre utaló megkülönböztető védjeggyé válik,

100

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

fényforr ások - világítótestek
Delphi4LED - A mérésektől a LED-ek szabványos multi-domain kompakt modeljeiig:
szimulációsmodellek fejlesztése a szilárdtest világítástechnikai ipar beszállítói láncának
különböző szereplői számára

mint amilyen az „ENERGYSTAR”[33] címke az
elektronikai berendezések energiafogyasztása
tekintetében.

Köszönetnyílvánítás
A Delphi4LED projektet az Európai Unió



H2020 kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramja támogatja az ECSEL 692465
sz. szerződés keretén belül, amelyet kiegészít a Nemzeti Fejlesztési, Kutatási és Innovációs Alap NEMZ_16-1-2017-0002 sz.
támogatási szerződés keretén belül nyújtott
társfinanszírozása.
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SMART
VILÁGÍTÁS
A változó, felgyorsuló világban, minden nap új meg új
megoldásokat keresünk. A technológiai fejlesztések
segítenek abban, hogy kérdéseinkre egyre precízebb
válaszok szülessenek.
A VÁROS pedig pezseg, információt közöl és tárol, elemez,
következtetéseket von le és rohamos tempóban halad
előre. Mi, világítási szakemberek is egyre gyakrabban
találkozunk a jelenséggel: SMART CITY, az OKOS VÁROS.
Gyakran így csupa nagybetűvel!
El is gondolkodhatunk azon, mitől válik okossá egy
csapásra a város, amiben élünk. Eddig nem volt OKOS?
Csak ösztönösen fejlődött, irányítás és tervezés nélkül?
Nem, nem erről van szó!
A városi terek, köz- és magánépületek, a természetközeli
helyek, mind közterületekre felfűzhető hálózatot alkotnak.
A közterületek, parkok, közlekedési területek a városi
élet színterei, ahol közösségi funkciók és szolgáltatások
foglalják el helyüket. Mivel ezeken a csatornákon keresztül
áramlik a mindennapi élet, a FÉNY mint a tájékozódást
lehetővé tevő közeg éjszaka nélkülözhetetlen.
Információval tölti be a tereket, a látást, mint az egyik
legfontosabb érzékelést teszi lehetővé, ezért
önmagában is „okosítja” a várost.

A közvilágítás alapinfrastruktúrája lesz a jövőben - vagy
már jelenleg is annak mondható - mindennemű OKOS
VÁROS modellnek.
Ezt a tényt ismerték fel a 2017 FINA Vizes Világbajnokság
beruházásait előkészítő szakemberek is.
Elhatározás született, hogy a Dagály egykori területén a
sportesemények idejére olyan megoldást kell megvalósítani, ami a világversenyre érkező tömegeket az OKOS
környezet segítségével akár irányítani is képes.
A TUNGSRAM-SCHRÉDER számára megtiszteltetés, hogy
Budapesten elsőként vehetett részt olyan komplex kivitelezési folyamatban gyártóként, ahol a világítási feladatokon
felül egyéb OKOS funkciót is ellátó berendezéseket telepítettek. Mérnökeink azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb világítási megoldást, a városi kérdésekre pontos
választ tudjunk adni.
A SHUFFLE világítóberendezés fejlesztése során arra
helyeztük a hangsúlyt, hogy sokféle módon variálható,
– térvilágítás, kiemelő világítás, díszvilágítás, hangszóró
tájékoztatásra és zenére, zárt láncú kamerás
rendszer, WIFI, elektromosautó töltő, – modern formavilágú berendezés szülessen.
A 2017 FINA Vizes Világbajnokság kapcsán berendezéseink WIFI fejegységgel, kamerával és információs világítógyűrűvel kerültek telepítésre, moduláris kialakításuknak megfelelően lehetőséget biztosítva arra is, hogy a
jövőben egyéb extra funkciókkal is kiegészülhessenek.
Összesen mintegy 160 fénypont hirdeti már Budapesten,
a jövő elkezdődött, SCHRÉDER, több mint világítás!

fényforr ások - világítótestek



Kompakt fluoreszcens lámpa által sugárzott
zavarjel frekvenciájának változása
a tápkábel hosszának függvényében
— Dr. Istók Róbert –

1. Bevezetés
Az elektromágneses összeférhetőség
(kompatibilitás), az EMC hatásai egyidősek
az emberiséggel. Bár csak az utóbbi évtizedekben vált igazán tudatossá az ezzel kapcsolatban felmerülő problémák ellenőrzésére
és megelőzésére irányuló tevékenység, egyre
inkább a mindennapok gyakorlatává vált.
Az első modern EMC-probléma akkor
keletkezett, amikor Marconi drótnélküli távíróállomásokkal, távíró-összeköttetést próbált létrehozni az Egyesült Államok, Anglia
és a Franciaország között.

2. Fényforrásokra vonatkozó
EMC szabványok
Az EMC valamely készüléknek, berendezésnek vagy több berendezésből álló rendszernek azon képessége, hogy elektromágneses környezetben kielégítően működik
anélkül, hogy környezetében bármelyen
egyéb készülék számára elviselhetetlen
elektromágneses zavarást okozna.
Az EMC két főbb részre osztható:
• Elektromágneses zavar kibocsátásra: Így
nevezünk minden olyan elektromágneses
jelenséget, amely ronthatja egy készülék,
eszköz, berendezés vagy több berendezésből álló rendszer működőképességét.
• Zavartűrésre: ami valamely készüléknek,
berendezésnek vagy több berendezésből
álló rendszernek azon tulajdonsága, hogy
az elektromágneses zavar fellépése nem
okozza működőképességének romlását[1].
Történelmi visszatekintés:
Az EMC története Magyarországon:
• 1926-óta működik zavarelhárító szolgálat,
• 1949-ben megjelent 225000 számú kor104

mányrendeletben korlátozták a kibocsátott
zavarokat,
• 1964 II. törvény a postáról és a távközlésről,
• 1993 LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásáról,
• 1998 LXXIV törvény a frekvenciagazdálkodásról szóló korábbi törvény módosításáról.
Az EMC laboratórium létrehozása és
fenntartása nagyon költséges, ugyanakkor
létfontosságú a fejlesztésben. Ahogyan
a 1. ábrán is látható, az EMC-problémák
kiküszöbölése a készülékek tervezési, fejlesztési szakaszában jár a legkisebb költséggel. A tesztelési és a gyártási fázisban
komoly költségeket okozhatnak az EMCproblémák.

1. ábra. EMC-költségek változása

Szabványok

A fényforrásokra vonatkozóan 2 fő szabvány létezik, amelyek a zavarkibocsátás határértékeit és mérési módszereit, valamint a
zavartűrés paramétereit határozzák meg.
E két szabvány a következő:
MSZ EN 55015 Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékeit és mérési módszereit
határozza meg (kibocsátásra vonatkozik)[2].
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MSZ EN 61547 Készülékek általános világítási célokra. EMC - zavartűrési követelményeit írja le[3].

3. A tápkábel rezgési frekvenciái
A kompakt fénycső által sugárzott zavarjel frekvenciája változik a tápkábel hosszának a változásával.
A mérések során használt tápkábel impedanciájának mérésével információt kapunk a rezgési frekvenciájáról is, mivel egy
adott frekvencián a tápkábel rezgőkörként
viselkedik.
A tápkábel impedanciájának mérési eredménye a 2. ábrán látható. Az első rezgési
frekvencia 25MHz körül van.

2. ábra. l=1,7 m hosszúságú tápkábel
rezonanciái

4. A kompakt fénycső és a tápkábel mint rezgőkör
A következő típusú méréseket GTEM
cellával végeztük. A mérési elrendezés a 3.
ábrán látható.

3. ábra. A CFL által sugárzott zavar kibocsátásának mérési elrendezése

4. ábra. Különböző teljesítményű kompakt fénycsövek által sugárzott zavarok

Az 4. ábrán különböző teljesítményű
kompakt fénycsövek esetén mért sugárzott
zavar emisszió eredményei láthatóak. A tápkábel hossza egyik lámpa mérésekor sem
változott.
A mérési eredmények jól mutatják, hogy
különböző kompakt fénycsövek által sugárzott zavarok maximum értéke 30 MHz –
40 MHz között van, és a mért zavar formája
hasonló.
Összehasonlítva a 4. ábrát a 2. ábrával
látni lehet, hogy a különböző kompakt
fénycsövek által sugárzott zavarjeleknek a
frekvenciája nagyobb, mint a tápkábel rezgési frekvenciája. Ez a különbség annak az
eredménye, hogy a tápkábel rezgési frekvenciájának mérésekor a tápkábel mindkét
vége 50 Ω-mal volt lezárva. A sugárzás
mérésekor viszont a tápkábel egyik vége
50 Ω-mal volt lezárva, miközben a másik
végén a lezáró impedanciát a kompakt
fénycső jelentette.
Ez arra enged következtetni, hogy a
kompakt fénycső befolyásolja a sugárzott
zavar frekvenciasávját.
Az 5. ábrán láthatóak a közös módusú
feszültség mérési eredményei különböző típusú lámpák esetében.
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pát használjuk, de a tápkábel hossza változik, a
sugárzott jel frekvenciája is változik. A mérési
eredmények a 6. ábrán láthatóak.
A 7. ábrán láthatóak az előző méréseknél
használt tápkábelek rezonanciafrekvenciái.

5. ábra. Különböző teljesítményű kompakt fénycsövek közös módusú feszültségének kibocsátása

A 4. és a 5. ábrákból látni lehet, hogy ös�szefüggés van a kibocsátott közös módusú
feszültségek és a sugárzott térerőség szintje
között. Minél nagyobb a közös módusú feszültség szintje, annál nagyobb a sugárzott
zavarások térerősségének szintje is.

7. ábra. Különböző hosszúságú kábelek
rezonanciájának frekvenciája

A kompakt fénycsövek által sugárzott zavarok frekvenciasávja függ a tápkábel hosszától
is. Minél rövidebb a tápkábel, annál nagyobb a
sugárzott zavarok frekvenciasávja, és fordítva.
Minél hosszabb a tápkábel, annál kisebb a sugárzott zavar frekvenciasávja. Tehát a kompakt
fénycső és a tápkábel egy rezgőkört alkotnak,
ahol a kompakt fénycső a jelgenerátor, a tápkábel pedig a rezgőkör paramétereit határozza
meg.

5. Összefoglalás

6. ábra. Egy lámpa különböző tápkábeleinek sugárzott zavarkibocsátása

Abban az esetben amikor ugyanazt a lám-

Irodalomjegyzék
[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2014/30/EU IRÁNYELVE az elektromágneses ös�szeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizálásáról. 2014. február 26
[2] MSZ EN 55015:2013 Villamos világítástechnikai és
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A kompakt fénycső zavarkibocsátása 30
MHz-300 MHz frekvenciasávban függ a tápkábel hosszától. A sugárzott zavarójel frekvenciáját főleg a tápkábel rezgési frekvenciája
határozza meg. Maga a kompakt fénycső is
befolyásolja a sugárzott zavarjel frekvenciáját.
hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013 +
IS1:2013 + IS2:2013)
[3] MSZ EN 61547:1995/A1:2001 Készülékek általános
világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények
(IEC 61547:1995/A1:2000)
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LED-es lámpatestek előnyei
a gyalogátkelőhelyek megvilágításában
– Fejes Gábor, Nagy István Zoltán –

1. Bevezetés
Mint az köztudott, a LED fényének viszonylag egyszerű irányításával könnyebben
tudunk különböző világítási helyzeteket úgy
megoldani, hogy az adott fény mennyiségünk
minél inkább a kívánt megvilágítandó területre fókuszáljon. LED-es közvilágítás esetén ezt
teljes mértékben ki is használjuk. A világítási
feladatokhoz alkalmazkodva a lencsék diverzitásának köszönhetően egyre jobb megvilágítási és egyenletességi értékeket tudunk elérni.
Nincs ez másképp a gyalogátkelőhelyeket
megvilágító LED-es világítótestek esetében
sem. Természetesen megvolt a módja a zebravilágításnak a hagyományos kisülőcsöves lámpatestek esetében is különböző tüköroptikákkal és fényterelő rácsokkal. Az innovációnak
köszönhetően - leszámítva a köztudott tényeket a LED-es világítótestekről, mint például a
jó hatásfok, - a gyalogátkelőhelyek világításánál is számos újdonság tárulhat elénk.

2. Irodalmi áttekintés
A jelenlegi közvilágítási szabvány MSZ EN
13201-2:2003 nem rendel megvilágítási értékeket a gyalogátkelőkhöz, viszont a szabvány
B. függeléke részletez néhány instrukciót:
- Amennyiben a gyalogátkelő környezetében

elegendő nagyságú az útfelületen lévő fénysűrűség, nem feltétlenül szükséges külön zebravilágító lámpatestet alkalmazni. Ez esetben
elegendő a hagyományos útvilágító fényeloszlással rendelkező világítótest is, viszont ehhez
megfelelő negatív kontrasztot kell biztosítani
(világos háttér, sötét tárgy).
- Kiegészítő világítótest esetén először is a
pozitív kontrasztot (sötét háttér, világos tárgy)
kell létrehoznunk anélkül, hogy rontó káprázás veszélye állna fent. Ebben az esetben a
világítótestet a haladási irányhoz képest a jobb
oldalon a gyalogátkelőhely előtt kell elhelyezni, ahol kihasználva az aszimmetrikus fényeloszlást, biztosítani tudjuk a gyalogátkelőhelyeken a megfelelő megvilágítást. Ezenkívül
biztosítani kell még az átkelő elején és végén
a gyalogosok várakozására szolgáló felvezető
szakaszok megfelelő megvilágítását is.[1]

3. Gyalogátkelők megvilágítása
hagyományos kisülő
fényforrással
3.1. Gyalogátkelő megvilágítása útvilágító tükörrel
Hagyományos lámpatestek esetén a különböző megvilágítási szcenáriók miatt a

1. ábra. Közvilágítási lámpatest fényeloszlása ST-fényforrással
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2. ábra. Közvilágítási lámpatest gyalogátkelő megvilágítás, hamis színkép

szabványnak az úttesten történő megfelelő,
illetve a gyalogátkelőhelyen történő kiemelt
megvilágítás ugyanazon optikával csak nehezen megoldható. A bonyolultság miatt a
szabványban leírtak szerint sok esetben az
úttest megvilágítására használt optikákkal
oldják meg a zebrák megvilágítását, ezáltal
kompromisszumot kötve.

3.2. Gyalogátkelőhely világítása speciális tükörrel
Speciális tükör alkalmazása esetén kiegészítő lámpatest használata merül fel, ekkor
a gyalogátkelőhely világítására külön lámpatest kerül elhelyezésre.
Hagyományos kisülő fényforrású lámpatestek esetén a gyalogátkelőhely megvilágításá-

3. ábra. Pozitív és negatív kontrasztos világítás

Amint azt a hamis színképen is látni, a
gyalogátkelőhely megvilágítása a környezetéhez képest nagyobb, de nincs egyértelműen kiemelve. Az egyoldalas megvilágításnak köszönhetően pedig az egyik forgalmi
irányból pozitív, a másikból pedig negatív
kontrasztot eredményez.

hoz megfelelő fényeloszlást a tükör módosításával, a fényforrás pozícionálásával, illetve
fényterelő rácsok alkalmazásával érhetünk el.
A 4. ábrán látható lámpatest úgy biztosítja a megfelelő kiemelést, hogy a gyalogátkelőn kívülre eső fényt a terelő rácsokkal
árnyékolja
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LED-es lámpatestek előnyei
a gyalogátkelőhelyek megvilágításában

4. ábra. Közvilágítási lámpatest gyalogátkelőhelyhez, fényterelőkkel

5. ábra. Közvilágítási lámpatest gyalogátkelőhelyhez, fényterelőkkel

Ahogy az 5. ábrán is látható, a megfelelő
fényeloszlás elérése érdekében a közvilágítási
lámpatestben egy speciálisan a gyalogátkelőhely megvilágítására optimalizált aszimmetrikus tükör került elhelyezésre. A fényforrás
a lámpatest középvonalától eltolva pozícionált. Ezen tükörkialakítással, illetve a fényforrás elmozdításával olyan fényeloszlás jön
létre, amellyel a zebra megvilágítása nagyobb
lesz, környezetéből kitűnik.
A fényeloszlásból jól látható, hogy a pozitív kontraszt elérése érdekében a világítótest
fényeloszlása C0-C180 síkban aszimmetrikus. A gyalogátkelőhely jobb oldalán elhelyezve ezzel az eloszlással a közlekedőket
erőteljesen megvilágítja.
A 7. ábra hamis színképén egyértelműen látható, hogy a gyalogátkelő megvilágítása hangsúlyos, a környezeténél jóval

nagyobb, a fényforrások elhelyezése miatt
pedig a kontraszt minden forgalmi irányból pozitív.

4. Gyalogátkelők világítása LEDes világítótesttel
4.1. Gyalogátkelő világítása optimalizált lencsével
Az új, LED-fényforrással szerelt lámpatesteknél a megfelelő megvilágítás elérése jóval
egyszerűbben megoldható. Az egytagú refraktív optikák esetében is fennállnak korlátok csakúgy, mint a hagyományos tükrös
rendszereknél. Ezért kifejezetten gyalogátkelőre optimalizáljuk a fényeloszlást. Kényszermegoldásként olyan útvilágító optikát
is alkalmazhatunk, amivel optimális meg-

7. ábra. Közvilágítási lámpatest fényeloszlása gyalogátkelőhelyekre optimalizálva
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8. ábra. Speciálisan megvilágított gyalogátkelő hamis színképe

világítást érünk el a gyalogátkelőhelyen és
környékén.
A 9-11. ábrán látható LED-es világítótest EPD-optikája kifejezetten a gyalogátkelők világításához készült. A szimulált
lámpatestben csak ezen optikát alkalmazzuk. Amint az a 8. ábra hamis színképén
is látható, a megvilágítás sokkal nagyobb a
gyalogátkelőhelyen, mint a környező területeken, ami a nagy fénysűrűség miatt kitűnik a környezetből. A két lámpatestnek
köszönhetően a kontraszt természetesen
pozitív.
A 12. ábrán egyértelműen látható a lencse bonyolultsága, valamint annak aszim-

metrikus kialakítása, ezzel érve el a gyalogátkelő hangsúlyosabb megvilágítását.

4.2. Gyalogátkelő megvilágítása kombinált lencserendszerrel
A lencsés, illetve a többtükrös rendszereknél egy lámpatesten belül megoldható,
hogy egyszerre világítsuk a gyalogátkelőhelyet és az úttestet is, mivel a világítótestben
akár LED-enként különböző fényeloszlást
hozhatunk létre.
A 13. ábrán lévő konfigurációban egy
LED-es világítótest fényeloszlása látható két
eltérő lencsetípussal egyazon lámpatest-

9. ábra LED-es világítótest EPD-optika gyalogátkelőhely világító fényeloszlása
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10. ábra. LED-es világítótest EPD gyalogátkelő-megvilágítás, hamis színkép

11. ábra. Mindkét irányból pozitív kontrasztos megvilágítás LED-es világítótest EPDoptikával

ben. Az eltérő lencséknek köszönhetően a
gyalogátkelő megvilágítása nő, továbbá az
útszakaszon a megvilágítás egyenletessége kedvezőbb, amely a hamis színképen is
megfigyelhető.
Már ebben az esetben is látszik, hogy
két eltérő fényeloszlású lencsével jelentősen
meg lehet növelni a gyalogátkelő megvilágítását, miközben az útszakasz egyéb helyeinek megvilágítása nem csökkent, az
egyenletesség javul a hagyományos lámpatestekhez képest. Mindezek mellett azt is
figyelembe kell venni, hogy csak az út egyik
112

oldalára helyeztünk lámpatesteket. Világítástechnikai szempontból optimális megoldást nyújt, ha a gyalogátkelőt az úttestnek
mind bal és jobb oldaláról is megvilágítjuk.
Ebben az esetben a pozitív kontrasztos megvilágítás mindkét irányban megvalósul.
A két különböző típusú lencse, melyek
közül az EPD a gyalogátkelő megvilágítására lett optimalizálva, biztosítja, hogy a zebra
megvilágítása ideális legyen. Az úttest világításáról gondoskodó LRS lencséknek köszönhetően a megvilágítás egyenletessége
javult.
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12. ábra. EPD-lencse

5. Egyéb innovációk a gyalogátkelők megvilágításában
Ha már egy világítótesten belül különböző fényeloszlásokat tudunk egyszerre
alkalmazni a „több” fényforrásnak köszönhetően, ebben az esetben akár különböző
korrelált színhőmérséklettel rendelkező
LED-ekkel is meg tudjuk növelni a gyalogátkelőhely környezetből történő kiemelését.
Amennyiben az úttest és a zebra között ér-



zékszervekkel nem észlelhető fénysűrűségbeli eltérés adódik, az sajnos közbiztonsági
kockázattal járhat annak ellenére, hogy a
terület megvilágítása megfelelő. Ezért ilyen
esetekben érdemes a gyalogátkelőt eltérő
színhőmérsékletű fényforrással világítani.
Világítástechnikán kívül a lámpatestek és
az oszlopok is befolyásolják a gyalogátkelők
biztonságát. Különböző segédmegoldások
alkalmazásával növelhető a biztonságos
közlekedés és a gyalogosok időben történő
észlelése.
Egyre több helyen jelennek meg a különböző típusú „okos zebrák”, amelyek külön felhívják a figyelmet a közeledő gyalogosokra, vagy a zebrán áthaladókra. Ezen
rendszerek érzékelőinek kihasználásával
és a gyalogátkelőket megvilágító (vezérelt)
lámpatestek egy rendszerbe történő integrálásával biztonságosabb gyalogos áthaladás, illetve energiamegtakarítás érhető el.

13. ábra. Két eltérő fényeloszlású lencse használata gyalogátkelő megvilágítására

14. ábra. Két eltérő fényeloszlású optika, hamis színkép
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15. ábra. Két eltérő fényeloszlású optika, hamis színkép pozitív kontraszttal

Szintén nem szabad elmenni szó nélkül a közvilágítási oszlopok mellett. Ezek
kitakarhatják az átkelésre várakozókat,
ezzel veszélyhelyzetet teremtve. Európában, illetve országszerte is egyre több
helyen található olyan közvilágítási oszlop, amelynek festése kifejezetten a figyelemfelkeltést szolgálja. Ehhez a trendhez
illeszti a Hofeka Kft. is a gyalogátkelő világítására szolgáló lámpatesteket, amelyeket
alapesetben sárga-fekete csíkozással lát el.

6. Összefoglalás
A szimulációk során a világítási helyzet minden lámpatest esetében ugyanaz

volt. A kiindulási pont egy közvilágítási
lámpatest 70 W nagynyomású nátrium
fényforrással, amelynek a hálózati felvett
teljesítménye ~85 W, de csak korlátozottan tudta megvalósítani a gyalogátkelő
megvilágítását. Az elfogadható szinthez
ugyanebből a lámpatestből két darabot
kellett alkalmazni, ez ~170 W összteljesítményt jelent.
Ahhoz, hogy ugyanezt a megvilágítást elérjük, elegendő lehet LED-es világítótestből
kettő darab, 36 W-os hálózati felvett teljesítménnyel rendelkező a megfelelő optikával,
vagy két darab kombinált optikával rendelkező LED-es világítótest. Ez utóbbi esetben
nem csak a gyalogátkelő megvilágítását nö-

16. ábra. Kombinált LRS- és EPD-lencsesor
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17. ábra. Tényő, Győri út gyalogátkelő
közvilágítási oszlop, figyelemfelkeltő
festéssel

18. ábra. LED-es világítótest, figyelemfelhívó festéssel

veltük, hanem az úttesten is nőtt a megvilágítás egyenletessége.
Összefoglalva, a LED-el működő fényforrások gyakorlati haszna nem csak abban
merül ki, hogy energiamegtakarítás érhető

el, illetve a lámpatestek élettartama megnövekszik, hanem a variálhatóságának köszönhetően egyre bonyolultabb világítási
feladatokat lehet megvalósítani. Ezek közül
csupán egy a gyalogátkelők megvilágítása.

Irodalomjegyzék
[1] EN 13201-2:2004 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei
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Fizikai elméletek
a szivárványról
— Cserti József –

Bizonyára mindenkit lenyűgözött a szivárvány látványa, az esős időben a hátunk
mögött ragyogó Nap fényében kialakuló egy,
esetleg két színes ív az égbolton. Nem véletlen, hogy számtalan festőt, költőt ihletett meg
ez a gyönyörű légköri jelenség. Az interneten
több helyen is találhatunk fényképeket a szivárványról és más légköroptikai jelenségekről[1]. Természetesen a tudósokat is izgatta,
hogy hogyan keletkezik a szivárvány. Már
az ókori világ természettudósait is foglalkoztatta a szivárvány értelmezése. Arisztotelész
még úgy vélte, hogy a szivárvány a napfény
felhőkön történő visszaverődésének a következménye[2]. De az arab tudósok, köztük Ibn
al-Haiszam is jelentős eredményeket ért el az
optikai kutatások terén. Szerinte a nedves és
sűrű levegő gömb alakú tükörként veri vissza
a napsugarakat[3].
A természetben a szivárványnak két fő íve
ﬁgyelhető meg: a főszivárvány és a halványabb
mellékszivárvány. A főszivárványban a belső
körív kék, míg a külső vörös színű. A mellékszivárványban a színek sorrendje fordított, a
belső körív vörös, a külső kék. A szivárvány
ívének szögét elsőként Roger Bacon mérte
meg 1266-ban, és eredményei szerint főszivárványra a szivárvány ívének egy pontjából a
Nap felé és a megﬁgyelő felé mutató irány 42oos szöget zár be. Mellékszivárványra ez a szög
50o. Csak Arisztotelész után 17 évszázaddal
a német Theodoric Freiberg szerzetes adott
pontosabb magyarázatot a jelenségre. Kísérleteihez vízzel töltött üveggömböt használt, és
megﬁgyelte a szivárványt létrehozó fénysugarak menetét. Három évszázadon át elfelejtették Freiberg eredményeit. René Descartes
1637-ben mutatta meg újra Freibergtől függetlenül, hogy a főszivárvány keletkezésénél
a fény először megtörik a vízcsepp felületén,
majd annak belső felületén egyszer visszaverődik, és aztán ismételt fénytöréssel kilép belőle.
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Mellékszivárványnál a vízcseppen belül két
visszaverődés történik. Freiberg és Descartes
megállapították, hogy a szemünkbe érkező
eltérő színű fénysugarak különböző vízcseppekből jönnek.
A századok alatt az optika tudományának
fejlődésével párhuzamosan, egyre pontosabb
elméleteket dolgoztak ki a ﬁzikusok a szivárvány értelmezésére. A szivárvány megértésében kulcsfontosságúnak számító elméletek
— a fény természetének pontosabb megismerésének megfelelően — három fő témakörhöz
csoportosíthatók:
• Descartes geometriai optikán alapuló elmélete,
• a fény hullámtermészete,
• a Maxwell-egyenletek alapján kidolgozott
Mie-elmélet.
A továbbiakban áttekintjük a fenti elméletek alapjait. A szivárványt akkor láthatjuk, ha
az előttünk hulló esőcseppekre a mögöttünk
lévő Nap rásüt. Alaposabb megﬁgyelésekből
kiderül, hogy a szivárvány két íve közti tartomány jelentősen sötétebb, mint az ég más része. Ezt a sötét sávot az ókori Aphrodisias Alexander tiszteletére, aki Kr. e. 200-ban ﬁgyelte
meg ezt a jelenséget, Alexander-féle sötét
sávnak nevezik. A főszivárvány alatt ritkán
további járulékos íveket láthatunk (angolul
supernumerary arcs). Egy róluk készült kitűnő
felvétel a[4] internetcímen található. Mint látni
fogjuk, ezen járulékos ívek magyarázata alapvető szerepet játszott a szivárvány pontosabb
elméletének kidolgozásában.
DESCARTES GEOMETRIAI OPTIKAI
MAGYARÁZATA.
A szivárvány egységes geometriai optikai értelmezése Descartes nevéhez fűződik.
A ma már jól ismert töréstörvényt, mai nevén Snellius–Descartes-törvényt alkalmazta,
amely szerint a levegőből α beesési szöggel érkező fénysugár iránya megtörik, ha egy másik
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közeg (pl. víz) határához érkezik. Az α beesési
szög és a megtört sugár β törési szögére a következő egyenlet teljesül: sin α/ sin β = n, ahol
n az anyag törésmutatója, ami a levegőben és
a közegben mért fény terjedési sebességének
az arányával egyezik meg. A víz törésmutatója
függ a fénysugár frekvenciájától, más szóval a
színétől (igaz csak a harmadik tizedesjegyben
van eltérés a törésmutatóban a kék és vörös
színre), ezért az alább ismertetett számításokat
külön-külön minden színre el kell végezni.
A Nap fénye közel párhuzamosan érkezik az esőfelhőben lévő vízcseppek felületéhez. Egy fénysugár menete egyszeres belső
visszaverődés esetén az 1. ábra bal oldali részén látható (a belső visszaverődések száma
helyett az irodalomban szokásos módon,
a vízcseppen belüli húrok p számát adtuk
meg, ami eggyel nagyobb a cseppen belüli
visszaverődések számánál). Descartes nagy
türelemmel, körzővel és vonalzóval, illetve
Snellius–Descartes-törvényt
felhasználva
szerkesztette meg közel száz párhuzamosan
beeső fénysugár menetét. Ma már könnyen
írhatunk olyan számítógépes programot,
amellyel ezt a feladatot gyorsan megoldhatjuk. Az eredmény az 1. ábra jobb oldali
részén látható.

1. ábra. A vízszintesen balról beeső fénysugarak menete főszivárványnál (a húrok száma p = 2). A kék színű (vastag fekete vonal) sugármenet az úgynevezett
Cartesius-sugár.

A vízcseppből kilépő fénysugarak irányát jellemezhetjük az ún. θ szórási szöggel,



ami a belépő és kilépő sugár közti szög. Az
1. ábrából szembetűnő, hogy a vízcseppből
kilépő összes fénysugár θ szórási szöge nagyobb egy kritikus θp szögnél. A θp szög
csak a víz n törésmutatójától és a húrok p
számától függ[5]. Ezt a speciális sugármenetet Cartesius-sugárnak nevezzük Jól látható
az 1. ábrából, hogy a Cartesius-sugármenet
közelében beeső párhuzamos sugarak a
vízcseppből kilépve közel párhuzamosak
maradnak, a nyaláb ebben az irányban a
legintenzívebb[5]. Más esetekben a nyaláb
a vízcseppből kilépve szétszóródik. Így a
Cartesius-sugármenetnek kitüntetett szerepe van. Pontos matematikai számításokkal megmutatható, hogy a főszivárványt
a bejövő fénysugár irányához képest α2
= 180◦ − θ2 = 42,5◦ irányból látjuk legintenzívebbnek vörös színű fényre (azaz n =
1,330 törésmutatóval számolva)[5]. Hasonló
módon alakul ki a halványabb mellékszivárvány, amikor a vízcseppen belül két
visszaverődés történik (a húrok száma p
= 3). Ekkor a balról párhuzamosan beeső
sugarak a 2. ábrán szerint egy kritikus θ3
szögnél kisebb szórási szöggel lépnek ki a
vízcseppből (megjegyezzük, hogy θ3 < θ2).
A mellékszivárványt a bejövő fénysugár
irányához képest α3 = 180◦ − θ3 = 50,1o
irányból látjuk legintenzívebbnek vörös
színű fényre (azaz n = 1,330 törésmutatóval számolva)[5]. A természetben a p = 4, 5
rendű szivárványok megﬁgyelését nehezíti,
hogy ezek a Nappal szemben keletkeznek,
Az ennél magasabb rendű szivárványok
pedig egyre halványabbak a többszörös
belső visszaverődések miatt. Ugyanakkor,
laboratóriumi körülmények között Billet-nek már 1868-ban sikerült kimutatni a
p ≤ 20-ad rendű szivárványokat is, és a szögük megegyezett az elméletileg számolttal
(a hivatkozást illetően lásd[5]).
A fentiek alapján már könnyen megérthetjük, hogy miként alakulnak ki a szivárvány ívei. A 3. ábrán az esőfelhő két
különböző helyén lévő vízcseppjében a
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Cartesius-sugármenetet mutatja vörös
színre a fő- és a mellékszivárványnál.
Mint láttuk, ezekből az irányokból érkezik
az esőcseppekről a legintenzívebb fény
egy távoli P megﬁgyelőhöz. Ha a cseppből kilépő Cartesius-sugár egyenesét a P
pont körül úgy forgatjuk el, hogy közben
az egyenes mindig α2, illetve α3 szöget
zárjon be a bejövő fény irányával (a 3.
ábrán vízszintes vonal), akkor az egyenes
egy kúppaláston mozog, és a cseppekből
induló végpontja egy körívet ír le, ami a
szivárvány íve adott színű fénysugárra.

2. ábra. A vízszintesen balról beeső fénysugarak menete mellékszivárványnál (a
húrok száma p = 3).

3. ábra. A P megﬁgyelőhöz érkező legintenzívebb fénysugarak iránya a beeső
vörös színű fény irányához viszonyítva
α2 = 42,5o-os és α3 = 50,1o-os fő-, és mellékszivárványnál.
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Mivel a víz törésmutatója kis mértékben függ a fénysugár színétől, az α2 és α3
szögek nagysága is más a különböző színű
fénysugarakra. Egyszerű számítások szerint
főszivárványnál α2 vörös színre nagyobb,
mint kék színre, és így a külső ív vörös, míg
a belső ív kék színű, ahogy ezt a természetben megﬁgyelhetjük. Mellékszivárványnál
a számítások szerint a színek sorrendje, a
megﬁgyelésekkel összhangban, fordított
a főszivárványhoz képest[5]. Megmutatható, hogy a 42,5o-os és 50,1o-os szögek közti
irányban (a fő- és mellékszivárvány között)
egy sötét tartomány alakul ki, az Alexander-féle sötét sáv[5].
A SZIVÁRVÁNYNAK A FÉNY HULLÁMTERMÉSZETÉN ALAPULÓ ELMÉLETE.
Közismert a fénynek a hullámtermészetéből fakadó két alapvető tulajdonsága: a
polarizáció és az interferencia-képesség. A
szivárvány jelenségének jobb megértésében nem tekinthetünk el a fény e két tulajdonságától. A vízcseppeken megtörő fény
polarizálódik, és így a szivárványról érkező
fény síkban poláros. A fény polarizációjáról
bővebbet Härtlein Károly cikkében[6], illetve
e cikk szerzőjének korábbi tanulmányában
olvashat az érdeklődő olvasó[5].
Időnként a főszivárvány belső köríve
alatt járulékos íveket is megﬁgyelhetünk,
amelyekre pontos matematikai elméletet elsőként George Biddell Airy adott 1838-ban.
Röviden tekintsük át az elmélet főbb gondolatát! A vízcseppre különböző beesési szöggel érkező „fénysugarak” azonos idő után
különböző utat tesznek meg. Ezért a 4. ábra
bal oldalán látható, a bejövő fénysugarakra
merőleges síkú AB hullámfront a vízcseppből kilépve már nem lesz sík. Kiszámítottuk,
hogy miként torzul a sík hullámfront a vízcseppen való áthaladás után, melyet A′C′B′
görbe mutat. Látható, hogy a hullámfront
a C′ pontban „megtörik”, de a hullámfront
minden elemi szakasza továbbra is merőleges lesz az adott elemi szakaszon átmenő
fénysugárra. A 4. ábra jobb oldali részén a
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4. ábra. A bal oldali ábra mutatja, hogyan változik a kezdeti AB egyenes síkú hullámfront
alakja egy bizonyos idő elteltével (A′C′B′ görbe). A D és D′ pontokon átmenő vastag vonal
a Cartesius-sugármenetet jelöli. A jobb oldali ábra a hullámfront időbeni fejlődését mutatja. A nyilak irányában látjuk az első két járulékos ívet.

hullámfront időbeni fejlődése látható.
Mivel minden hullámfront két „megtört”
szakaszból áll, ezek különböző hosszúságú
utakat tesznek meg a megﬁgyelőig, és így
egymással interferálnak. Az ábrán jól látható, hogy a nyíllal jelzett irányokban erősítik
egymást a frontok. Ezekben az irányokban
láthatók a járulékos ívek. Airynek sikerült
közelítőleg kiszámítani a megﬁgyelőhöz érkező fény intenzitásának a szögfüggését[5].
Az Airy-elmélet jól közelíti a mért szögfüggést, és csak kis méretű vízcseppekre (R ≤
0,1 mm), illetve θ ≫ θc szögekre (a főszivárvány irányától „távol”) nem ad helyes eredményt.
A SZIVÁRVÁNY EGZAKT,
MIE-ELMÉLETE.
Meglepő módon csak a XX. század elején sikerült kidolgozni a szivárvány értelmezésének egzakt elméletét. A vízcseppre
érkező fény egy elektromágneses síkhullámnak tekinthető. Ez a síkhullám szóródik
a vízcseppen. Az E elektromos és B mágneses tereket a Maxwell-egyenletek írják
le. Ezen egyenletek alapján tetszőleges

méretű és törésmutatójú gömb alakú anyag
fényszórására elsőként 1890-ben Ludvig V.
Lorenz, majd jóval később, tőle függetlenül,
1908-ban Gusztav Mie, és egy évvel később
henger alakú szórótestekre Peter J. W. Debye vezetett le analitikus megoldást (az
irodalomban az egzakt elméletet egyszerűen Mie-elméletnek nevezik). Numerikus
szempontból reménytelenek látszott abban
az időben az elmélet jóslatait összevetni a
kísérleti eredményekkel. Sokáig feledésbe is
merült az elmélet. Csak az utóbbi évtizedekben, a számítógépes lehetőségek javulásával
került ismét az érdeklődés középpontjába a
Mie-elmélet[5]. A Mie-elmélettel sikerült értelmezni két másik, közismert légköroptikai
jelenséget, a koszorút és a glóriát[5]. Végül érdemes megjegyezni, hogy a ﬁzikában a XX.
század egyik legfontosabb eredménye, a
kvantummechanika alapján több neves ﬁzikus rámutatott a szivárvány és az atomokon
szóródó részecskék kvantummechanikai
szórási problémája közti hasonlóságra[5].
Arisztotelész óta több neves ﬁzikus tanulmányozta az egyik legismertebb és leg-
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szebb légköri jelenséget, a szivárványt. Az
optika tudományának fejlődése, a fényről
alkotott egyre pontosabb képünk alapvetően hozzájárult a szivárvány keletkezésének minél jobb megértéséhez. Az érdeklődő olvasónak ajánljuk a szerző korábbi
műveit a szivárványról [5,7]. A szivárvány
szépsége máig inspirálja a kutatókat.
Tanulságos a Nobel-díjas Feynman gon-

dolata a szivárványról[8]:
„— Oké, feladom. Ön szerint mi adott ihletet Descartes elemzéséhez?
— Szerintem az, hogy szépnek tartotta a
szivárványt.” (válaszolt Feynman).
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Végezetül szeretném megköszönni kollégám, Dávid Gyula segítségét, megjegyzéseit.
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Óvjuk meg az éjszakát:
Egy nemzetközi tudományos kutatóhálózat
ajánlásai a kültéri világítás kapcsán
– Prof. Dr. Kolláth Zoltán –

Díszvilágítás, közvilágítás, reklámfeliratok: decemberben különösen megnő az igény
arra, hogy a hosszú sötét estéket a világító
eszközök minél több fajtájával megfényesítsük. Azonban ismert tény, hogy a fények
nem csak ünnepi hangulatot teremtenek, de
negatív hatásai is lehetnek az emberekre és
a természetre. Egy nemzetközi kutatócsoport,
amely négy éven keresztül dolgozott közösen
az európai „Az égbolt elvesztése” elnevezésű
kutatói hálózatban (röviden LoNNe), most
elsőként teszi közzé a kültéri világítással
kapcsolatos gyakorlati iránymutatását. A tanácsok hozzájárulnak a fény fenntartható
használatához városainkban, az emberek és
a környezet javára.
A kutatók hangsúlyozzák, a fény hatással
van a növényekre, állatokra és hasonlóan az
emberekre is. Akár kis mennyiségű, rossz
időben érkező fény is megzavarhatja az élőlények belső óráját, a hormonok termelését,
vagy akár a teljes ökoszisztémát is károsan
érintheti. A ragadozó-zsákmány kapcsolatok felborulhatnak és az éjszakai fajok növekvő mértékben elveszthetik életterüket.
Hosszú távon mindez a biológiai változatosságot is veszélyezteti.
Mindezek ellenére hajlamosak vagyunk
arra hogy a szükségesnél jobban megvilágítsuk településeinket. Az éjszakai fények
mennyisége inkább növekszik, mintsem
csökkenne – világviszonylatban a kutatók
ezt már több éves időskálán is megfigyelték.
A helyzet javítása érdekében a tudományos kutatók négy cselekvési javaslatot fogalmaztak meg.
Amennyire csak lehet, el kell kerülni a
hideg fehér fényű világítást, amely 500 na-

nométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt
tartalmaz: A tudósok kritikusan értékelik a
hideg fehér fények előretörését, főleg a LEDek és más energiatakarékos fényforrások
bevezetésével egyidejűleg. A rövid hullámhosszú kék fény magas aránya befolyásolja a
magasabb rendű gerincesek és így az emberek
cirkadián ritmusát. Tartós eltolódás megzavarhatja a nyugodt alvást, az anyagcserét és az
immunrendszer védekező mechanizmusát,
amelyek komoly egészségügyi problémákat
okozhatnak. A lehetséges következmények a
zsír lebontási zavarai, a cukorbetegség vagy a
depresszió. Ennek megfelelően 3000 K alatti
értéket javasolnak a kutatók a kültéri világítás
színhőmérsékletére.
A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra
szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a
kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül.
A megfelelően irányított fény nem jut a
gyalogosok, járművezetők szemébe, az
épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt
irányába, - utóbbi esetben nagy távolságra
terjed és nem kívánt “mellékhatásként” a
természetes tájat is megvilágítja. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé
kellene irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, amelyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. (*)
Az utcákat, amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a
0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb.
4 lx megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő
legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok
gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai

(*)
Magyarországon a járdaszintbe épített fényvetők nem felelnek meg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az
országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) előírásainak.

122

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

fényforr ások - világítótestek
Óvjuk meg az éjszakát: Egy nemzetközi tudományos
kutatóhálózat ajánlásai a kültéri világítás kapcsán
településen megvalósult. A tényleges megfelelés a szabványoknak Európa -szerte
drasztikusan megemelkedő energiafogyasztáshoz és CO2-kibocsátáshoz vezethet. A
kutatók rámutattak, hogy az alacsonyabb
megvilágítási értékek nem korlátozzák a
biztonságot, ezért kérik a határértékek felülvizsgálatát és csökkentését.
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges
használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél
után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 5080%-os csökkentése is lehetséges. „A nem
közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni,
ha nincs arra közvetlen szükség” – ajánlják
a kutatók.
A javaslatok rendelkezésre állnak szórólapok formájában is, külön a lakosságot és
a védett természeti területeket érintő hangsúlyokkal.



A bemutatott ajánlások a kutatási hálózat
négy éves interdiszciplináris együttműködésének eredményei, amelynek folyamán 18
ország, 16 különböző tudományág 67 aktív kutatója vett részt. Az együttműködést
a European Cooperation of Science and
Technology (Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén)
támogatta (EU-COST Action ES1204, 20122016). A kutatói hálózat továbbra is aktív
marad mint az „EU Kollektív tudatossági
platform a fenntartható és szociális innovációért” STARS4ALL (www.stars4all.eu)
programjának külső csoportja.
Szóróanyagok és további információ elérhető angolul a www.cost-lonne.eu honlapon.
Kapcsolat: Nyugat-magyarországi Egyetem,
Savaria Egyetemi Központ
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
kollath.zoltan@nyme.hu, +36 20 972 1420
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A detektor alapú fotometriai
a hazai mérésügyben
— Dézsi Gyula –

Történeti áttekintés
A fotometria kezdete az 1730-s évekre
tehető vissza. Az akkori tudományos elméleti törvények, többek között a koszinusz
törvény, a négyzetes távolságtörvény, a fény
additivitási törvénye a mai fénytechnikai
gyakorlatban is érvényben vannak, ezek
alapjaiban Bouguer (1729), Lambert (1760),
Beer (1852) munkájára vezethetők vissza.
Ezzel egy időben a fénymérési eszközök,
valamint fényerősség-etalonok létrehozása
területén is előremutató munkák kezdődtek. Az 1800-as évek elején a gyertya lángja
szolgált fényerősség-etalonként, majd további lángetalonok, mint a carcel-lámpa, a pentán-lámpa, a Heffner-lámpa jelent meg. A
méréseket vizuális fotométerek segítségével
végezték, ahol az érzékelő az emberi szem
volt. A vizuális fotométerek működési elve,
hogy azok látómezejében a két oldalról belépő összehasonlítandó fényforrások egymás
mellé leképzett megvilágított felületeket
alakítanak ki. A két felület találkozásának
határvonalán látható kontraszt különbséget
a fényforrások, a vizuális fotométertől való
távolságának változtatásával lehet eltüntetni. Pontszerű fényforrások esetén a megvilágítás a fényforrás és az érzékelő közötti
távolság négyzetével fordítva arányos, így
a két fényforrás fényerőssége összehasonlítható. Megjelentek a korai vizuális fotométerek, mint pl. a Bouguer, a Rumford, a Richi
és a Lummer-Brodhum fej. A lángetalonok
nem voltak alkalmasak pontos, reprodukálható mérésekre[1]. Az 1800-as évek végén
felmerült a platina olvadáspontján működő
Violle standard, de az akkori műszaki adottságok mellett még nem mutatott megfelelő reprodukálhatóságot. Az 1900-as évek
elején a technika fejlődése lehetővé tette a
Violle-etalon korszerűsítését, a fejlesztéseket vezető metrológiai laboratóriumokban
124

végeztek. Etalonként a platina dermedéspontján (2042 K) működő fekete sugárzó
szolgált, amelyet 7 kW-os nagyfrekvenciás
fűtés üzemeltetett. 1909-ben Franciaország,
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
megegyezett a kifejlesztett etalon használatában, és amit nemzetközi kandelának
neveztek, amit 1921-ben CIE (Comission Internationale de l’Eclairage-Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság) [2] , majd 1948-ban
a CGPM[3] (Conférence Générale des Poids
et Measures- Általános Súly és Mérésügyi
Konferencia) is elfogadott, továbbá 1967ben pontos definícióval bevezetett [5]. A
fényerősségegység neve a gyertya angol nevéből annak latin nyelvű változata: candela
lett. A candela 1960 óta az SI-rendszernek
(Systéme International d’Unités) egyik alapegysége lett. Bár a CGPM által 1967-ben elfogadott definíciója egységesítette a világon
a fotometriai méréseket, de a fekete sugárzó
kemence megépítése, megfelelő üzemeltetése igen komoly erőfeszítéseket igényelt,
amit csak a nagy metrológiai intézetek tudták megvalósítani, fenntartani. Ugyanakkor
a közöttük végrehajtott nemzetközi összehasonlító mérések igen nagy, ±1 % eltérést
mutattak. Az 1950-es évek közepétől felmerült az igény, hogy a fotometriai men�nyiségeket az elektromos teljesítménnyel
hozzák kapcsolatba. Számos kutatás, többek között[5], foglalkozott ezzel a témával.
Ezen erőfeszítések eredménye-képpen a
CGPM 1979-ben elfogadta a candela új definícióját[6], bevezette és elfogadta a Km=683
lm/W, a maximális spektrális fényhasznosítást fotopikus látás esetére. Így megnyílt a
lehetőség más, alkalmas módszerek létrehozására a candela radiometriai mérésekből
való leszármaztatására.
Több laboratórium szobahőmérsékleten működő elektromos helyettesítéses
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radiométert (ESR), használt. Az összehasonlító mérések azonban ±1 % eltéréseket
mutattak. Más laboratóriumok a félvezető
tudományok magas szintjét, valamint a szilícium fényelemek igen kitűnő gyártástechnológiáját kihasználva a szilícium fényelemek
önkalibrációs technikáját alkalmazták [7, 8,
9].
Más megoldás a 100% belső quantum
hatásfokú, ablak nélküli diódákkal felépített reflexiós (QED-100, QED-200), illetve
transzmissziós trap (csapda)[10] detektorok,
amelyek eliminálják a fényelemek felületi
reflexiója által okozott hatásokat. Jelenleg
a legnagyobb nemzeti intézetek a cryogenic
radiometert alkalmazzák a fényelemek abszolút spektrális érzékenység meghatározására. A cryogenic radiometer folyékony He
-5 K- hőmérsékleten működő elektromos
helyettesítéses elven működő radiométer.
Erre példa a NIST-ben (National Institute
of Standard and Technology) megvalósított
radiométer[11], amely alapját képezte a NIST
fotometriai skálája megvalósításának[12].
Az 1900-s évek első harmadában alapvetően vizuális fotométereket alkalmaztak a
fénytechnikai méréseknél. A fizikai fotometria fő célja a látható sugárzást mérni oly
módon, ahogy azt az átlagos emberi szem
érzékeli. Ehhez meg kellett határozni az
emberi szem relatív spektrális érzékenységét az úgynevezett V(λ) láthatósági függvényt, amit sok elvégzett kísérlet alapján a
CIE 1924-ben 13] elfogadott, majd 1931-ben 14]
újra definiált. A fizikai fotometria érzékelőit
ezért olyan korrekciós szűrővel kell ellátni,
hogy azok együttes spektrális érzékenysége lehető legjobban közelítsen a láthatósági
függvényhez.

A detektor alapú fotometria
megvalósítása a magyar
mérésügyben
Magyarország fényerősség-etalonját
1992-ig az OMH-ban lévő (Országos Mérésügyi Hivatal), a BIPM-ben (Bureau Interna-



tional des Poids et Mesures) leszármaztatott
6 darabból álló Osram gyártmányú Wi41/G
gáztöltésű volfrám lámpacsoport képezte. A
fotometriai mérések fotométer padon láthatósági függvényhez illesztett Weston gyártmányú szelén fényelemmel történtek.
A candela új definíciója [6] lehetővé tette,
hogy a fényerősség egységet radiometriai
alapon történő leszármaztatását. A kisebb
nemzeti laboratóriumok számára elérhető,
megvalósítható megoldást jelentett a szilícium fényelemek fizikájának magas szintű
tudományos megismerése [9] alapján kialakult módszerek alkalmazása [7,18], valamint
a szilícium fényelemek gyártástechnológiájának magas műszaki színvonala. Elérhetővé
váltak olyan fényelemek, amelyek meghatározott hullámhossz tartományban jó közelítéssel egységnyi belső quantum hatásfokkal
rendelkeztek. A fényelem felületi reflexiójának ismeretében a fényelem külső quantum
hatásfok számítható. A merőleges beesés
melletti reflexió meghatározása céljából létrehoztunk egy berendezést 15], ami alapján
meg tudtuk határozni az inverziós rétegű
ablak nélküli fényelem abszolút spektrális
érzékenységét. Az inverziós rétegű szilícium
fényelem linearitási problémái miatt csak
igen kis teljesítményű sugárzások esetén
volt alkalmazható, ezért az OMH monitor
detektoros spektrál komparátorán más fényelemekre -Hamamatsu S1227-1010, valamint S1337-1010- származtattuk át a kapott
abszolút spektrál érzékenységi értékeket.
A NIST 1986-ban összehasonlító méréseket szervezett és vezetett 16] a sugárzott
optikai teljesítmény mérés területén 633
és a 488 nm hullámhosszakon, amelyben
11 nemzeti metrológiai intézete, valamint
az MFKI – Műszaki Fizikai Kutató Intézet
– vett részt. A mérési eredmények kitűnő
eredményt mutattak az OMH vonatkozásában is, ami áttételesen igazolta tükrös
reflexiómérőnk mérési képességét is. Hasonlóan kitűnő eredményt hozott a spektrál
érzékenység mérés területén a CCPR által
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2000-ben szervezett kulcs-összehasonlító
mérés 17] is.
1992-ben 7 db precíziós fotométert
hoztunk létre, amelyből minősítő mérések alapján 3 db-ot választottunk ki. Ezek
képezték a detektor alapú fényerősség
országos etalonját. A hengeres fémházba
épített fotométer a következő elemekből lett felépítve: hőmérséklet kontrollált
(35°C±0,1°C) fémlemezen elhelyezett ismert abszolút spektrál érzékenységű Hamamatsu S1227-1010BQ fényelem, korrekciós szűrő (V(λ) láthatósági függvényhez
való illesztés), ismert átmérőjű precíziós
apertúra, műveleti erősítő (áram-feszültségkonverter). Ez tulajdonképpen egy
megvilágításmérő, amely lux/V kimenettel rendelkezik, de csak merőleges
megvilágítás esetén alkalmazható. A Magyar-Amerikai Közös Alapnál (MAKA)
elnyert két pályázat alapján alkalmunk
volt 4-4 alkalommal hosszabb időt a NIST
Optical Technology Division-nál eltölteni
(Andor György, Dézsi Gyula). Megismerhettük a különböző mérőrendszereket,
mérési módszereket, részt vettünk az ott
folyó fejlesztési munkákban, több hazai
etalonunk, mérőeszközünk leszármaztató mérését is elvégezték az OMH számára.
Az 1992. és 1994. évi utazásom során 2
db precíziós fotométert vittem magammal, amivel összehasonlító méréseket végeztünk a fényerősség mérési területen,
amely a mérési bizonytalanságon belüli
±0,1% egyezést mutatott. Párhuzamosan
az OMH-ban összehasonlítottuk az etalon
lámpacsoport és a precíziós fotométer ál-

tal meghatározott fényerősség értékeket
is. A két skála összehasonlítása ±0,15%
egyezést eredményezett. A lámpaalapú
méréseket Szőnyi László kolléga végezte.
A MAKA által biztosított utak során alkalmam volt az alagútcsapda-detektor 10] megalkotóival szakmai konzultációt folytatni. A szerzett
információk alapján elkészítettük az említett
csapdadetektort, és Simeta György kollégámmal összeállítottuk, beszabályoztuk. A detektor
referencia etalonként jelenleg is használatban
van (OMH#1), amelyet a 2001-es CCPR K2b
körmérésnél is etalonként használtunk
A detektor alapú fotometria megvalósítása
jól koordinált csapatmunka volt. A reflexiómérő és a monitor detektoros spektrál komparátor
tervezési és beállítási munkáit a témavezető
Dézsi Gyula, az összehasonlító méréseket, kiértékeléseket és több más a témát érintő munkát
Andor György, a precíziós fotométer elektronikus tervezését és a reflexiómérő berendezés
számítógépes programozását Fillinger László, a
fotométer fizikai megvalósítását Szögi Antal, az
igen összetett, precíziós mechanikai kivitelezési, összeállítási munkákat Zsiga István végezte.
A munkákban több, név szerint nem említett
kolléga is részt vett.
A detektor alapú candela megvalósítása
tudományos-műszaki leírását a közeljövőben Andor György kollégával közösen tervezzük publikálni.
Az OMH 2007.01.01-én a 260/2006.
(XII.20.) Kormányrendeletnek megfelelően
beolvadt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szervezetébe, amelyben Metrológiai Hatóság néven végzi tovább a hazai
metrológiai tevékenységét.
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Intelligens beltéri
világítási rendszerek
- Dr. Tóth Zoltán -

Bevezetés
Napjaink egyik legfontosabb technológia
trendje a digitális ipari forradalom. Jelentőségét
maga az elnevezése is mutatja, miszerint a megelőző ipari forradalmak közé sorolják, egyenértékévű téve ezzel a korábbiakkal, amelyek
átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai
változást tettek lehetővé. Az első ipari forradalom a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig tartott, a gőzgép feltalálása, elterjedése
és ezáltal az ipari termelés gépesítése jellemezte. A második ipari forradalmat a XIX. század
végétől az első világháború kezdetéig datálják,
fő jellemvonása a tömegtermelés elterjedése,
de ugrásszerű fejlődésnek indultak a fizikai és
a kémiai tudományok is és ezáltal a rájuk épülő
iparágak, mint például az elektromos- és az olajipar. A harmadik ipari forradalom elhelyezése
az időben már kevésbé egyértelmű, a számítógépek által lehetővé tett automatizálás és a robotika már a múlt század közepétől megjelent
és kezdett egyre elterjedtebbé válni, kiegészült
ez a különféle, például nanotechnológiára vagy
a kompozitokra épülő intelligens anyagok alkalmazásával.

érkező jelek, információk alapján. A rendszer
elemeinek említett kapcsolata az internet
hálózatán keresztül történik, az így létrejött
rendszer elemei alkotják a Tárgyak Internetét,
köztudatba is bekerült angol elnevezéssel az
Internet of Things-t, illetve hasonlóan elterjedt
rövidítéssel az IoT rendszert. Az egymással, illetve valamilyen külső rendszerrel, vezérléssel
kapcsolatban álló rendszerek közeli jövőbeli
számára mutat példát az 1. ábra. Cikkünkben
az intelligens rendszereknek főként a beltéri
világításhoz és a kapcsolódó szolgáltatásokra
vonatkozó aspektusaira mutatunk példákat.
A kültéri rendszerek tekintetében egy közelmúltbeli publikációra utalunk[Kuti].

2. ábra. Felhő alapú szolgáltatások felépítése [Predix_2]

Az Intelligens rendszerek

1. ábra. Az IoT-re csatlakoztatott különböző eszközök számának becslése
[Göncz]

Jelenleg a negyedik ipari forradalom korát
éljük, amiben az előbb említett – automatizált - eszközök kiber-fizikai rendszerekké
szerveződnek, kapcsolatban állnak egymással,
a rendszer egészének működése optimalizálható a környezetből és a rendszer elemeitől
128

A rendszer optimális működését a rendszerbe szervesen integrált algoritmusok biztosítják. Ezeknek az algoritmusoknak a legfontosabb bemeneti a rendszer működéséből
és a környezetből származó információk,
amelyeket az ugyancsak a rendszerbe integrált érzékelők, szenzorok biztosítanak. Az
érzékelők számának növekedését két tényező
tette lehetővé: méretük és áruk csökkenésével megegyező fontosságú, hogy az általuk
szolgáltatott nagymennyiségű adat – elterjedt
angol megnevezéssel Big Data – gyorsan feldolgozható és értelmezhető legyen, majd az
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optimális működés paraméterei gyorsan vis�szacsatolhatóak legyenek a rendszerbe. Valós
idejű, azonnali optimalizációról beszélünk
tehát, ami igen komoly számítási kapacitást
kíván. Ennek a számítási kapacitásnak nem
föltétlen kell minden rendszernél minden pillanatban rendelkezésre állnia, elég lehet, ha
egy adott esemény bekövetkeztekor tudjuk
ezt használni. Ez teszi különösen alkalmassá
a felhő alapú szolgáltatások igénybe vételét.
Egy lehetséges példa egy ilyen komplex struktúrára a PredixTM[Predix_1] rendszer, amelynek
felépítését a 2. ábra mutatja. Az ábra bal oldalán látható az irányítandó – fizikai – rendszer, amelyet most egy szélerőmű jelképez. Ez
magában foglalja a beépített érzékelőket, amelyek adatait külső adatforrások, például időjárás információk vagy fogyasztási igény előre
jelzések egészítenek ki. A helyszínen történhet némi adat előfeldolgozás, adatszűrés, ami
az adatokat Predix kompatibilissé teszi, majd
az adatok az interneten a felhő alapú szolgáltatásba juttatódnak. Középen látható maga
a felhő alapú szolgáltatás, amely elvégezheti
az optimalizáló számításokat, kezeli a rendszer berendezéseit. A rendszer üzemeltetője
folyamatos visszajelzést kap a rendszer állapotáról, beavatkozhat annak működésébe az
ábra jobb oldalán reprezentált mobil eszköz és
applikáció segítségével. Fontos eleme a teljes
rendszernek a kiberbiztonság, azaz a rendszer
védett legyen a különböző hacker- és egyéb
támadásokkal szemben.

3. ábra. Moduláris felépítésű beltéri lámpatest elemei: a LED modul és az optika



Intelligens lámpatestek
Vizsgáljuk meg, hogy mitől lehet intelligens egy lámpatest vagy egy világítási rendszer! Egy fontos ismérv lehet, hogy könnyen
alkalmazkodjon a felhasználó igényeihez, az
igények változásához. Ennek egyik megvalósítása a moduláris felépítés, amelyre példát
a 3. ábra mutat egy beltéri, sínre szerelhető,
jellemzően áruházi eladóterekben vagy kiállításokon használt lámpatesten keresztül.
Az ábra jobb oldalán található maga a lámpatest, amely tartalmazza a meghajtó elektronikát, a LED-eket tartalmazó modult és a
kívánt fényeloszlást megvalósító optikát. E
két utóbbi elem látható az ábra jobb oldalán.
Mind az optika, mind pedig a modul egy
(csavaró) mozdulattal cserélhető, így a lámpatest majdhogynem érintése nélkül tud a
felhasználó például széles helyett keskeny sugárzó optikára váltani, kisebb vagy nagyobb
fényáramú modulra cserélni a meglévőt (a
gyártó által megszabott, főként hőtechnikai
korlátok miatt fennálló keretek között), más
színvisszaadású vagy színhőmérsékletű más
LED-eket tartalmazó egységre váltani. Utóbbira érdekes példa, hogy míg a melegfehér
színek inkább nyugodt, beltéri hangulatot
sugároznak, addig a hidegfehér színek tágas,
kültéri érzést sugallanak, így ruházati vagy
sporttermékek esetén könnyen lehet az aktuális vagy szezonális árucikkekhez igazítani
a világítást. Gyakran már az is a modul cseréje mellett szólhat, ha a LED technológia fejlődésének eredményeképp egy szignifikánsan,
akár 20%-kal jobb fényhasznosítású modul
kerül piacra. Azt, hogy az egyes gyártók moduljai egymással csereszabatosak legyenek,
a Zhaga szabvány megfelelő fejezetei biztosítják, amelyek gondoskodnak nemcsak a
mechanikai, hanem a termikus, elektronikus
és optikai illeszthetőségéről is (feltéve természetesen, hogy a gyártó követte e szabványt)
[Zhaga]. A modularitás természetesen kültéri
lámpatestekben is megvalósulhat, lásd például [Maros].
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Maradva az eladótéri világításnál és a színhőmérsékleteknél, figyelemfelkeltő lehet a
dinamikus világítás is, ahol akár az intenzitás,
akár a színhőmérséklet változtatásával csábítják a vevőket egy adott termékstandhoz.
Különösen fiatalos, sportos árucikkek esetén
alkalmazható ez a módszer, egy gyakorlati
példáról [Luxreview_1]-ben olvashatunk. Az
eladótéri világítás pár általános kérdéséhez jó
bevezető[Luxreview_2].

dileg állíthatja be a számára legkedvezőbb
paramétereket. Erre különösen munkavégzés közben, például egy irodai környezetben
lehet szükség. A jó közérzet mellett ilyenkor
kiemelkedő fontosságú a világítás munkavégzőképességre gyakorolt hatása is. Ez utóbbira
azonban nemcsak maga a világítás, hanem az
egyéb környezeti paraméterek, például a hőmérséklet és a páratartalom, a CO2 szint vagy
a zaj is befolyással bír. Ezzel máris beléptünk a
világításhoz csatolt komplex szolgáltatások és
az érzékelők világába, hiszen adódik a lehetőség, hogy a fent jelzett paramétereket monitorozó szenzorok a világítás meglévő, vagy újonnan kiépítendő infrastruktúrájába ágyazódjon.

4. ábra. 3D nyomtatással készült egyedi
formavilágú lámpatest [Varga]

Intelligens lehet egy világítás a felhasznált
anyagok és a gyártástechnológia által is. A 3D
nyomtatási technológia lehetővé teszi új formák, teljesen a vevői igényre szabott jellemvonások megvalósítását. A 4. ábra mutat példát
egy 3D nyomtatással gyártott, változtatható
színhőmérsékletű, egyedi vevői igényre készült
lámpatestre, amelynek részletes bemutatását
jelen Évkönyv egy másik cikke tartalmazza. A
bemutatott példában egy olyan figyelemfelkeltő, design lámpatestet szerettek volna installálni
az épület előterébe - közvetlen a bejárati fogadó
térbe -, amely minden látogató tekintetét magára vonzza [Varga]. A 3D nyomtatás lehetőséget
adhat egyedi megvilágítási mintázatok megalkotására is. A LED mátrix elé helyezett refraktív lencselencserendszer egyedileg tervezhető
és költséges fröccsöntő szerszám nélkül kis
szériában legyártható. A reflektív és refraktív
optikai megoldások összehasonlítása [Álmosdi]-ban olvasható.

5.a ábra. Érzékelőket tartalmazó lámpatest

Érzékelők és személyre szabhatóság
A vevői igényekre történő adaptálódás következő szintje, ha a világítást használó egye130

5.b ábra. Érzékelőket tartalmazó lámpatest felépítése
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Egy ilyen komplex lámpatestet mutat be
az 5.a és 5.b. ábra. Az 5.a. ábra két érzékelőt,
és két szabad érzékelő helyet mutat az lámpatest jobb oldalán. Ez előre vetíti, hogy az
érzéklelőknek is cserélhetőnek kell lenniük,
hogy az egyedi vevői igényre szabott adatokat
szolgáltathassák. A lámpatest gyártója megengedheti, hogy a lámpatestbe a saját maga által
gyártott vagy validált érzékelők mellett más
gyártók érzékelői is beilleszthetőek legyenek.
Ez magában foglalja mind a – valamilyen módon – szabványos csatlakozást, jelen megvalósításban például USB-csatlakozó került implementálásra. Magában kell foglalnia valamilyen
nyitott protokollt is, amely az érzékelők által
mért adatok feldolgozhatóságát biztosítja. Ehhez a feldolgozáshoz a gyártó által kínált helyi,
vagy felhőalapú elemző-vezérlő szolgáltatások
mellett egyedi igények is felléphetnek, így elképzelhető egy nyitott fejlesztőkészlet (SDK)
az applikációk írásához is. Az 5.b ábrán látható
módon a fent említett érzékelők mellett helyett kapott még egy jelenlét- és fényérzékelő is, amely főként az iroda üzemeltetőjének
szolgáltat hasznos adatokat. A lámpatest tartalmazza még a kommunikációs modult az
egymás közötti vezeték nélküli vagy vezetékes kommunikációhoz, illetve az adatoknak a
felhőbe történő továbbításához. Visszatérve a
világítást ténylegesen használó, az alatta dolgozó munkatárs igényei szerinti személyre
szabhatóságra, a lámpatest színhőmérséklete
(3000 K-5000 K tartományban) és fényárama
fokozatmentesen állítható.

6. ábra. Produktivitás laboratórium



Munkavégzőképesség vizsgálatok
Az 5. ábrákon, illetve az előző fejezetben ismertetett lámpatestek segítségével kialakításra került egy irodai élő laboratóriumi környezet, ahol az említett környezeti paraméterek
mellett a világítás hatásait vizsgáltuk az irodai
végzett munka produktivitására vonatkozóan.
a kialakított laboratórium a 6. ábrán látható.
A produktivitást számazonosító teszt segítségével mértük (7. ábra) 3 világítási körülmény
mellett: fix 3000 K és 1000 lux, fix 5000 K
és 1000 lux, illetve a felhasználó által az általa
legkedvezőbbnek ítélt beállítás mellett.

7. ábra. Számpár összehasonlító teszt
(NVT, Number Verification Test). A kísérlet során a képernyőn lévő két oszlopban egymás mellett lévő 5 jegyű számokról kell eldönteni, hogy azonosak-e, vagy
sem. A munkavégzőképességre és annak
pontosságára az időegység alatt elvégzett
összehasonlítások száma, illetve az ös�szes összehasonlításhoz viszonyított jól
elvégzett verifikációk száma utal.

Mindeközben a tesztet végző kolléga stres�sz állapotát és szemmozgását is rögzítettük. A
kísérlet részletes ismertetése és eredmények
bemutatása [Köles]-ben található, jelen kötetben csak egy rövid összegzést mutatunk
be, melynek lényegi része a 8. ábrán látható.
Az ábra tanúsága és az elvégzett statisztikai
elemzések szerint a magas - 5000 K - színhő-
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mérsékletű világítási körülmények között nő
az időegység alatt elvégzett összehasonlítások száma, amely nem járt együtt a minőség
romlásával, azaz a jó megoldások aránya nem
csökkent a 3000 K-es megvilágításhoz képest.
A stresszállapot méréseiből, amelyet minden résztvevőnél a mellkasra helyezett EKG
szenzorral, illetve két résztvevő esetén szemmozgás követő és pupillaátmérő-érzékelővel
vizsgáltunk (9. ábra), a relatíve nagy zaj miatt
statisztikusan szignifikáns különbséget nem
sikerült kimutatni.

Az irodai munkavégzőképesség mellett
legalább ilyen fontos a világítás hatása a fizikai
munkát végzőkre, közérzetükre, különösen a
több műszakos munkarendben dolgozó munkavállalók esetében. Az ilyen környezetben
végzett kutatásokról [Tóth]-ban olvashatunk
részletes eredményeket.

Eladótéri intelligens
szolgáltatások
Az eladótéri világításról már ejtettünk néhány szót a korábbi fejezetekben. Hasonlóan
az irodai világításhoz, ebben a felhasználási
környezetben is adódik a lehetőség, hogy a
világítás infrastruktúráját (azaz a lámpatestek
sűrű elhelyezkedését és konstans tápellátásukat) kihasználva egyéb szolgáltatásokat is
nyújtsunk.

8. ábra. A világítás hatása a produktivitásra, box plot ábrák a részvevő 8
személy adataira a színhőmérséklet
függvényében. A Preferred érték a vizsgálatban résztvevők által beállított, preferált értékek, jellemzően az 5000 K-hez
voltak közel. A baloldali ábra függőleges tengelyén a percenként elvégzett ös�szehasonlítások (NVT: Number Verification Test), míg a jobb oldali ábrán a
jól elvégzett összehasonlítások aránya
látható az összes elvégzett összehasonlításhoz.

10. ábra. Kameraanalitika egy áruház
eladóterében

9. ábra. Megterhelés és stresszszint mérése a munkavégzőképesség-teszt során

Az áruházak, boltok egyik kihívása az
on-line kereskedelemhez képest, hogy míg az
utóbbiban a vásárlók viselkedése jól rögzíthető, tudjuk, hogy melyik honlap melyik termékéről érkeztek, mennyi időt töltenek egy adott
termék honlapján stb., addig a „fizikai” boltok
esetében ilyen információ nem, vagy csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. (Ilyenek például a vásárlói kérdőívek, törzsvásárlói
kártyák adatai, avagy a bolti eladók információi.) Jó információforrás a vásárlói mozgások
feltérképezése, a főbb közlekedési útvonalak
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leírása. Erre a kameraanalitika teremt lehetőséget, azaz az eladóteret figyelő kamerák
képén azonosítani a mozgásokat, kiszűrni
belőlük a vásárlók mozgását és leválasztani az
egyéb zavaró jelektől, majd különböző leíró
statisztikákat készíteni a mozgásokról. Fontos
megjegyezni, hogy ilyenkor már a kamera
modulba történik egy előfeldolgozás, konkrét
fénykép (amin a vásárló azonosítható lenne)
soha nem kerül továbbításra. Ezt mutatja a
10. ábra, ahol az analizálást végző munkatárs
körvonalaira egy téglalap helyeződik, és a kameramodulból már csak ennek a téglalapnak
a koordinátái, sebességadatai továbbítódnak
a további analízisre. A 11. ábra mutat egy, két
ilyen kameramodult és az előbbi fejezetekben
említett moduláris érzékelőket tartalmazó intelligens egységet. A 12. ábra mutatja az egyik
eladótérben a valós alaprajra helyezett sebességteret és kulcsmozgási útvonalakat.



meghatározható. A módszer hatótávolságát
10 méteres, pontosságát 1 méteres nagyságrendűre becsülik. Legnagyobb vetélytársa
a BLE (Bluetooth Low Energy, kis energiás
bluetooth) jeladó, úgynevezett beacon telepítése, amelyek jeleit okostelefonnal érzékelve
itt is a háromszögelés szolgáltatja a pozíciót,
amelynek hatótávolsága nagyobb (~ 30-50 m),
de ez rosszabb pontossággal (~ 1-3 m) párosul.
A megadott értékek természetesen függenek
a helyszín adottságaitól, rálátástól a jeladókra,
a visszaverődésektől stb., a két módszer akár
jó kiegészítője is lehet egymásnak, egyesítve
előnyeiket. A VLC által egyéb információk,
például termékajánlatok is továbbíthatóak a
vásárló telefonjára. A bevezetőben említettük
a külső adatforrások, illetve a Big Data jelentőségét. Ezek két érdekes kereskedelmi aspektusát mutatja be [HBR] és [IBM]. Mindkettő a
vásárlói viselkedések előre jelzési lehetőségeit
taglalja, előbbi a Big Data, utóbbi az időjárási
körülmények tekintetében.

11. ábra. Intelligens kameramodul az érzékelőkkel

Egy másik, korántsem csak az áruházakra
jellemző beltéri probléma, hogy az épületek
árnyékoló hatása miatt a GPS navigáció nem
működik [Lipp]. Több megoldás is létezik a
beltéri navigációra (Indoor Positioning System,
IPS). Az egyik a fénnyel történő kommunikációra (Visible Light Communication, VLC)
alapul. Az információátadás itt a lámpatestek
fényáramának gyors, az emberi látást nem
zavaró, de a vevőeszköz – amely lehet egy
átlagos okostelefon is – képes venni ezeket
a jeleket. A különböző lámpatestekre különböző modulációt alkalmazva a vevő helyzete a klasszikus háromszögelési módszerrel

12. ábra. Sebességtér a kameraelemzések alapján az eladótér valós alaprajzán,
relatív egységben

Összefoglalás
Az intelligens világítási rendszerek feladata a rendszer felhasználói által támasztott
igények minél megfelelőbben történő biztosítása. A felhasználó alatt érhetjük a rendszer
megvásárlóját, az általa megfogalmazott el-
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várások és specifikációk magukban foglalhatják például a rendszer üzemeltetőjének kéréseit, vagy a rendszert ténylegesen használók
(a megvilágított helyiségben munkát végzők
vagy vásárlók) szempontjait is. Ezek az igények túlmutatnak a klasszikus világításon. A
világításhoz akár csak lazán kapcsolódó elemek, a világításnak az infrastruktúráját használó eszközök, a lámpatestektől akár függetlenül működő érzékelők és az általuk mért
adatok analitikájára épülő szolgáltatások egyre inkább a komplex, a világítást is magába
foglaló rendszerek képét vetítik előre. A cikkben mutatott példák, mint például a személy-

re szabhatóság, a munkavégző képesség optimalizálása, a vásárlói viselkedések elemzése
és előrejelzése, avagy a beltéri navigáció jól
jelzik az ilyen rendszerek térhódítását, amely
nemcsak kihívást, de lehetőséget is terem a
piaci szereplők számára.
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SmartSSL – okos közvilágítási lámpatest
fejlesztése IoT szemlélettel
– dr. Horváth Péter, dr. Timár András, Hegedüs János, Szalai András,
Szabó Tamás, dr. Poppe András –

Tartalmi összefoglaló
Az „okos rendszerek” (egy leegyszerűsített definíció szerint) új minőségű funkciókat nyújtanak a korábbi, önálló funkcionalitások integrációja révén. A közvilágítás
– hasonlóan a világítástechnika más területeihez – drasztikus változásokon ment/
megy keresztül az utóbbi évek “LED-esítése” következtében. A LED-ek mint fényforrások egyszerű elektronikus vezérelhetősége egy új paradigmaváltást eredményezett:
a LED-es világítótestek okos rendszerekbe
való integrálását. Az okos rendszerintegráció része pl. a változó környezeti körülményekhez (pl. hőmérséklet) való alkalmazkodás képessége, a fejlett öndiagnosztika és a
kommunikáció képessége. Jelen írásunkban
egy jelenleg is folyó fejlesztési projektről
számolunk be, amelyet az Európai Unió
EuroCPS projektje keretén belül végzünk. A
projekt célja egy olyan “jövőbiztos” rendszer
definiálása és használatának demonstrálása,
amely nem csak a szokásos, ütemezett és/
vagy mozgásérzékelős világításvezérlésre
korlátozódik, hanem egy okos városban
szükséges egyéb funkciók (pl. a közlekedésben résztvevőkkel való kommunikáció)
használatát is lehetővé teszi. A rendszerarchitektúra kialakítását az ún. 7 rétegű OSI
(Open Systems Interconnection) modell
inspirálta. A fejlesztés elképzelt eredményei
egy új ún. kiberfizikai vagy IoT (internet of
things – a dolgok internete) eszköz, amely
LED-es közvilágítási lámpatestek integráns
része, és amely az adott alkalmazási környezetben elérhető tetszőleges fizikai adatkommunikációs csatorna (pl. PLC, WiFi,
Zigbee vagy egyéb rádiófrekvenciás összeköttetés) használatát lehetővé teszi a fizikai
kommunikációs rétegtől független módon
kialakított adatátviteli réteg révén. Az alkalmazási réteg fő funkcionalitása természete136

sen továbbra is a világításvezérlés (pl. DALI
protokollal), de a rendszer egyéb lehetőségeket is biztosít, pl. a környezeti hőmérséklet
hatását kompenzáló fényáramtartást, vagy
egyéb kommunikációs lehetőségeket (önazonosítás, öndiagnosztikán alapuló részletes állapotjelentés stb.)

Bevezetés
A LED-ek működési feszültségének a mai
digitális elektronikában használt feszültségszintekkel való kompatibilitása, valamint a nagyon
rövid kapcsolási idejük következtében a LED-es
világítástechnikai rendszerek komplex digitális
vezérlése és okos rendszerekbe való integrálása
mára a mindennapok realitásává vált. Ezért a
különböző gyártók fejlett digitális kommunikációs képességekre alapozott „smart SSL”, azaz
„okos félvezetős világítástechnikai” elképzelései könnyen megvalósíthatókká váltak. Ennek
révén a bel- és kültéri LED-es lámpatestek az
„okos otthon”, „okos épület”, ill. „okos város”
koncepciók fontos elemei lehetnek.
Például ha egy közvilágítási lámpatest egy
flexibilis, nyílt architektúrájú kommunikációs
modult is tartalmaz, akkor az a jövőben bármikor egyszerűen integrálható egy „okos város”
megoldásba: a ma terjedő jelenlétérzékeléssel
kiegészített világításvezérlés mellett lokális
kommunikációs hub is lehet pl. WiFi szolgáltatás nyújtásával [1], de akár navigációs információt is nyújthat a jövő önvezető autói számára.
Ma az okos iroda és okos közvilágítási megoldások tervezése, kialakítása az időszerű; utóbbi
esetben a jelenlétérzékelésen túl a környezeti
körülmények (hőmérséklet) hatását is figyelembe vevő világításvezérléssel.
Közvilágítási alkalmazás esetében a LED-ek
elektromos munkapontját a téli hideg éjszakák
alacsonyabb hőmérsékletéhez igazítva számottevő energiamegtakarítás érhető el a tervezett
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megvilágítás szinten tartása mellett. A LED-es
világítótestek egyszerű fényáram-változtatása
(vezérlése), illetve digitális vezérlése már ma is
létező valóság, de minden összetettebb funkció megvalósítása gyakran még kezdetleges és
jellemzően az adott gyártóhoz kötődő egyedi
rendszert jelent. Mivel egyelőre nem léteznek
gyártófüggetlen, általánosan elfogadott világításvezérlő kommunikációs megoldások, a
közvilágítási rendszerek üzemeltetői nem építhetnek ki olyan rendszereket, amelyek több
különböző gyártó lámpatesteit (és azok kommunikációs interfészeit) is tartalmazzák.
Jelen cikkünkben egy olyan moduláris és
flexibilis, LED-es lámpatestekbe szánt, duplex
kommunikációra képes digitális vezérlő modul
koncepcióját és kísérleti megvalósítását mutatjuk be, amely nem csak a lámpatestbe épített
LED-ek „egészségi állapotáról”, hanem pl. a
lámpatest környezetének állapotáról is információt tud szolgáltatni, és a beépített számítási
képességei révén autonóm módon, adaptív
fényáram szabályozásra is képes, továbbá ún.
firmware frissítések révén a kommunikációs
protokollok esetleges jövőbeli változásaihoz
való alkalmazkodásra is képes.
E koncepció kialakítását a számítógép
hálózatok ún. hét rétegű OSI (Open Systems Interconnection) modellje [2] inspirálta
(1. ábra). E szerint: “Az OSI modellje a különböző protokollok által nyújtott funkciókat
egymásra épülő rétegekbe sorolja. Minden
réteg csak és kizárólag az alsóbb rétegek által nyújtott funkciókra támaszkodhat, és az
általa megvalósított funkciókat pedig csak
felette lévő réteg számára nyújthatja.” Ez
tehát azt jelenti, pl. a fizikai adatátvitel és
az ehhez kapcsolódó alacsony szintű adatformátumok, illetve az alkalmazás szintű
kommunikációs protokollok egymástól
függetlenek lehetnek. Ennek révén (ahogy
azt a számítógép-hálózatok több évtizedes
múltja jól bizonyítja) jól kezelhető egy adott
rendszerbe integrált egységek különbözősége és az adatátvitel fizikai csatornáinak
nagyfokú változatossága is. Ezen összefüg-



gésben a flexibilitás és konfigurálhatóság
tehát azt jelenti számunkra, hogy egy okos
LED-es lámpatest alkalmassá tehető a létező és a jövőben várható új világításvezérlési
protokollok (alkalmazásszintű protokoll)
és a különböző fizikai adatátviteli csatornák (pl. PLC [3], WiFi, GSM) kezelésére. Ezzel egy ilyen okos lámpatest „jövőállósága”
biztosítható: a beruházóknak a szállítók és
szolgáltatók iránti kiszolgáltatottsága minimalizálható.

1. ábra. Az OSI hét rétegű kommunikációs modellje [2].

Célkitűzéseink
A mai kiterjedt LED-alapú korszerűsítés
egyik problémája az, hogy ez nagyon gyakran
retrofit jelleggel történik: jóllehet, a hagyományos fényforrásokkal működő lámpatesteket
LED-es megoldások váltják fel, de a lámpatestek működtetéséhez szükséges fizikai
infrastruktúra (elektromos hálózat, oszlopok,
karok, hagyományos vezérlési megoldások)
gyakran változatlanok maradnak, így a LEDek nyújtotta, a bevezetőben említett előnyök
nem használhatóak ki teljesen.
Egy alkalmas okos vezérléssel az ener-
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gia-megtakarítás pl. tovább növelhető, ha figyelembe vesszük a környezeti hőmérsékletet
és a pontos LED-karakterisztikákat, vagy az
üzemeltetési költségek annak révén is csökkenthetők, ha pl. a LED-es lámpatestek önmagukról is pontos információkat tudnak a csatlakozó kommunikációs hálózaton keresztül
nyújtani (pl. geolokációs adatokat is tartalmazó, lekérdezhető elektronikus „adattábla”, öndiagnosztikai adatok a meghajtó elektronika,
ill. a LED-ek állapotáról). Ennek alapján fejlesztő munkánk célkitűzései a következők voltak:
• A Hungaro Lux Light Kft. létező LED-es
közvilágítási lámpatestcsaládjának megújítása továbbfejlesztett/kibővített vezérlő- és
kommunikációs-modul beépítésével (pl.
emberi jelenlét érzékelése, környezeti körülményekhez való adaptáció képessége), különös tekintettel a kisebb vidéki önkormányzatokra, ahol az üzemeltetési költségek
jelentős csökkentése fontos tényező lehet a
beruházási döntés előkészítésekor. Az ilyen
települések korlátozott anyagi forrásai miatt
a beruházási döntés meghozatalakor fontos
tényező lehet a már vázolt okos funkciók
fokozatos megvalósításának a lehetősége is.

2. ábra. A tervezett új, intelligens
LED-lámpa vezérlő és kommunikációs
modul elvi blokkvázlata

Ennek kapcsán a következők megvalósítása:
• Öndiagnosztikai és intelligens vezérlési
funkciók kialakítása.
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• Erre vonatkozólag egy tesztrendszer megvalósítása, ami lehetővé teszi minden egyes
lámpatest teljes élettartama alatti teljes követhetőségét, így pl. a gyártó követhetőségét is, miáltal egyértelmű lehet az, hogy a
termék élettartama végén kit terheljenek az
újrahasznosítás/megsemmisítés/ártalmatlanítás költségei. (Ezáltal is csökkenthető
az olcsó, rossz minőségű import-termékek
áradata, ahol az olcsó beszerzési ár értelemszerűen az ilyen költségelemeket nem
fedezi, így nyújtva tisztességtelen árelőnyt
az ilyen termékek gyártóinak.)
• A lámpatestbe beépített LED-ek elektromos munkapontjának változtatása a külső
környezeti hőmérsékletnek megfelelően
(konstans fényáramra szabályzás) annak
érdekében, hogy a csökkenő hőmérséklettel növekvő fényhasznosítás következtében
további energiamegtakarítást lehessen elérni [4, [5].
• Érzékelő interfész kialakítása, amelynek a
segítségével az intelligens központi vezérlő egységhez számos különböző érzékelő
csatlakoztatható (pl. mozgásérzékelő, hőmérséklet-érzékelő)
• Programozható központi vezérlő egység
kialakítása nyílt, az OSI modell elveihez
hasonló módon kialakított kommunikációs
felülettel, ami az adott installáció esetében
hozzáférhető fizikai adatátviteli csatornáktól való lehető legnagyobb függetlenséget
biztosítja és lehetővé teszi, hogy a közvilágítási hálózatot üzemeltetők egy alkalmas
szoftverfrissítés által úgy átkonfigurálhassák a vezérlőegységet, hogy az kövesse
a hálózati infrastruktúrában végrehajtott
esetleges későbbi fejlesztéseket.
A fenti elképzeléseknek megfelelően tervezett új vezérlő és kommunikációs modul elvi
blokkvázlatát a 2. ábra mutatja be.

Megvalósítás
Az előző szakaszban ismertetett funkciók számára a 3. ábrán látható topológia sze-
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rinti adathálózati kapcsolatokat terveztük.
Az intelligens lámpatest (IL) két, egymástól független alhálózathoz kapcsolódik. Az
egyik az üzemeltetői- vagy szerviz-alhálózat, a másik az ún. „okos város” alhálózat.
Ennek topológia sajátsága az, hogy ezeknek
az alhálózatoknak a csomópontjai közösek:
maguk az IL-ek. E két alhálózat funkciói a
következők:
A szerviz-alhálózat egy szervizhálózati
központ lámpatestekhez való távoli hozzáférését teszi lehetővé. Ezen hozzáférés
legfontosabb eleme a lámpatestek azonosító adatainak (a lámpatestek memóriájában
tárolt geolokációs adatokat is beleértve) és
öndiagnosztikai információinak az elérése, illetve a világításvezérlés feladatainak a
megoldása. Gazdasági megfontolások alapján az a célszerű, ha ezen alhálózat fizikai
rétegét egy már létező infrastruktúra biztosítja, ami lehet akár egy vezeték nélküli
kommunikációs csatorna vagy a tápellátás
vezetékhálózatán keresztüli kommunikáció
(PLC – power line communication).
Okos város alhálózat: Széles körben használt kommunikációs interfészek (pl. WiFi)
megvalósításával a lámpatestek okos város
alkalmazásokat támogató alhálózatokból
is hozzáférhetőek. Ez lehetőséget teremt
a szerviz-alhálózaton kívüli egyedi hozzáférésre, így pl. a karbantartó személyzet a
kiszállások alkalmával ezen interfészen keresztül is leolvashatja egy lámpatest adatait.
Ezen túlmenően az okos város alhálózatot
jövőbeli, új funkcionalitások megvalósításának elősegítésére szántuk.
Ahogy az a 3. ábrán látszik, a hálózati
csomópontok (a lámpatestek) további absztrakt interfészekkel is rendelkeznek egyes
lokális feladatok ellátására. Ilyen pl. a szenzor interfész, amelynek a segítségével különböző érzékelők csatlakoztathatók a lámpatesthez, amelyek segítségével a lámpatest
környezeti körülményeinek jellemzői (pl. a
hőmérséklet) mérhetőek. A LED-interfész
valósítja meg pl. a LED-ek vezérlésének (pl.



DALI-val [6] ) alacsony szintű rétegeit. Ezen
interfészek mindegyike az OSI modell elveit
követi.
E rendszerarchitektúra egyedülálló tulajdonsága az, hogy ezen interfészek mindegyikét ugyanazon az IoT eszközök és
kiberfizikai rendszerek kialakításához tervezett miniatűr számítógépen, az Intel Edison
platformon [7] (4. ábra) implementáltuk. (Ez
egy teljes, Linux alapú, 500 MHz-es órajel
frekvenciájú, 1 GByte RAM-mal rendelkező
mikroszámítógép, nagyon sok különböző
analóg és digitális fizikai interfésszel; WiFi
használata esetén 35 mW készenléti állapotbeli fogyasztással).

3. ábra. Az intelligens LED-es lámpatest
(IL) központi vezérlőegysége és annak különböző interfészei, valamint a lámpatestek lehetséges adathálózati kapcsolatai

Ez azt jelenti, hogy a lámpatestvezérlő
központi egység (3. ábra) különböző protokollokat használó interfészei egy közös
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alkalmazói réteggel rendelkezhetnek és
úgy osztozhatnak az Edison-platform
közös erőforrásain, hogy nem zavarják
egymást. Az általunk kifejlesztett demonstrációs rendszer (5. ábra) a fizikai
adatkapcsolati rétegek tekintetében jól
bevált technológiákat használ: a szerviz
alhálózat esetében PLC-t, az okos város
alhálózat esetében WiFi-t.
5. ábra. A Hungaro Lux Light Kft. PearlLight 24 jelű lámpatesteivel és az Intel
Edison platform felhasználásával megvalósított demonstrációs rendszer “deszkamodelljének” vizsgálata a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke fejlesztő
laboratóriumában.

4. ábra. Az Intel IoT rendszerek megvalósítását megkönnyítő miniatűr
számítógépe, az Edison platform [7]. A
fénykép nagyjából mérethelyesen ábrázolja az eszközt.

Az OSI modell szemléletét követő réteges kommunikációs protokoll
séma lehetővé teszi azt, hogy bármely
új igény, technológia vagy szabvány egy
firmware-frissítés révén megvalósítható
legyen rendszerünkben.
A rendszer internet-hozzáférése a
szervizhálózati központon keresztül lehetséges – ez módot ad a megfelelő
adatbiztonsági rendszerek és eljárások
implementálására. Ezen internet-kapcsolat révén az intelligens lámpatestek a
„dolgok internetének” (IoT – Internet of
Things) a részévé válhatnak, a saját adatfeldolgozási képességeik mellett adatokat
továbbíthatnak egy központi felhő-szolgáltatásba. Az így megnyíló lehetőségek
tárgyalása meghaladja jelen cikkünk kereteit, de egy korábbi publikációnkban
már utaltunk ezekre [8].
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Smart dimming: konstans fényáramtartás beépített LED modell
alapú izo-flux vezérléssel
Ismert tény, hogy a LED-ek energiakonverziós hatásfoka növekvő hőmérséklettel
csökken. Ez azt jelenti: pl. egy LED-es közvilágítási lámpatestet úgy kell megtervezni,
hogy üzemi összfényárama a legmelegebb
időjárási körülmények között is elegendően nagy legyen egy adott világítási feladat
során az előírt megvilágítást biztosítsa. Ezáltal az év hűvösebb időszakaiban, amikor
az alacsonyabb környezeti hőmérséklet
következtében jobb a LED-ek hatásfoka,
a lámpatest által biztosított megvilágítás a
szükségesnél nagyobb lesz. Tehát ha megelégszünk a világítási feladat által megkívánt minimális megvilágítási szint biztosításával, akkor alacsonyabb hőmérsékletek
esetén csökkenthető a lámpatestbe beépített LED-ek nyitóárama egészen addig,
amíg az adott nyitóáramnak és LED-lapka
hőmérsékleteknek megfelelő üzemi fényáram le nem csökken a tervezéskor figyelembe vett névleges értékre.
Ahhoz, hogy üzemi körülmények közt
a fent vázolt működés biztosítható legyen,
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ismerni kell a lámpatestbe beépített LEDek ún. izo-flux karakterisztikáit, amelyek a
kérdéses LED ún. multi-domain szimulációs
modellje [4] ismeretében megállapíthatók [5].
Fontos, hogy pl. a [4] publikációban vázolt
multi-domain LED-modellel egy LED TJ
pn-átmenet hőmérsékletének függvényében tudjuk a fényáramot kiszámítani. Ahhoz, hogy a környezeti hőmérséklettől való
függést megkapjuk, a LED-modelleket a
lámpatest termikus modelljével együtt kell
szimulálnunk [5,9,10]. az a gyakorlati, ún. beágyazott LED-modell [11], amelyet az előző
fejezetben ismertetett intelligens LED-lámpatest vezérlő-egységbe1 beépítve kialakítható a konstans fényáramtartást biztosító, a
környezeti hőmérséklet hatását kompenzáló nyitóáramvezérlés [5].



nek tekintett, 13 500 lm-es állandó teljes fényáramhoz tartozó izo-flux karakterisztika egyenest, és megjelöltük annak az egyes környezeti
hőmérséklet értékekhez tartozó pontjait. Innen
leolvashatók az IF(TA)/ΦV=const függvény
adott teljes fényáramhoz tartozó egyes pontjai,
ahol TA a környezeti hőmérsékletet jelöli. Kellő
sűrűséggel egy táblázatba gyűjtve ezen nyitóáram-környezeti hőmérséklet karakterisztika
pontjai kialakíthatóak.

7. ábra. A vizsgált lámpatest LED-jeinek
a 6. ábra szerinti izo-flux karakterisztikájához tartozó számított névleges teljesítményfelvétele.

6. ábra. A Hungaro Lux Light Kft. PearlLight 48 típusú lámpatestjének számított névleges teljes fényáramának LED
nyitóáram függése különböző környezeti hőmérsékletek esetében.

A 6. ábrán egy teljes lámpatest összes LED-jének együttes szimulációjával számított [5,9,10] karakterisztika-seregben feltüntettük a +30 oC-os
környezeti hőmérséklethez tartozó, névleges1

A vezérlő egység alapját képező, a 4. ábrán látható
miniatűr számítógép[7] számítási kapacitása messze
meghaladja egy ilyen look-up táblaszerű beágyazott LED-modell számítási igényét.

Az így kialakított, hőmérséklet-független, konstans összfényáramot biztosító
vezérlés azt eredményezi, hogy csökkenő
környezeti hőmérséklettel csökken a lámpatestbe beépített LED-ek elektromos teljesítményfelvétele. Fontos kiemelni, hogy a
pn-átmenetek alapvető tulajdonsága, hogy
csökkenő hőmérséklettel a nyitófeszültségük növekszik, így a LED-ek mai általános
gyakorlat szerinti konstans nyitóáramú táplálása esetén elektromos teljesítményfelvételük nő. Az imént vázolt, konstans fényáramtartást eredményező, hőmérsékletfüggő
áramvezérléssel ez a tendencia (a 7. ábra tanúsága szerint) megfordítható és éves átlagban, szokásos magyarországi meteorológia
viszonyokat feltételezve, akár 5-10% energiamegtakarítás is elérhető [5].
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8. ábra. A vizsgált lámpatest LED-jeinek
a 6. ábra szerinti izo-flux karakterisztikájához tartozó számított névleges teljesítményfelvétele

Szimulációs eredményeinket terepi mérésekkel is ellenőriztük [12]. (A 0 oC hőmérséklet alatti méréseket 2017 januárjának leghidegebb időszakában, Csobánka községben
található családi ház fűtetlen, hőszigeteletlen garázsában végeztük. A garázs zavaró
fényektől mentes környezetet biztosított,
fűtés nélkül a hőmérséklete megegyezett a
külső környezeti hőmérséklettel. Nagyobb
hőmérsékleteket a garázs ideiglenes fűtésével értünk el. Egy PearlLight48G típusú lámpatesttel egy adott geometriai elrendezés
mellett tapasztalható besugárzás(2) környezeti hőmérséklettől függő megváltozását
mértük (majd a mért besugárzás megváltozását a lámpatest teljes számított radiometria fluxusára normáltuk) és ezt összevetettük a lámpatest szimulációs modelljével [9,10]
számított fluxusváltozás-értékekkel. Kétféle
beállítás mellett mértünk. Az összehasonlítás eredményeit a 8. ábrán láthatjuk. Az
első esetben konstans nyitóáramot alkalmaztunk (konstans áramú meghajtás) és
így mértük a különböző környezeti hőmér(2)

A besugárzás a kibocsájtott teljes radiometriai fluxussal arányos. A multi-domain LED-modellek, ha
egyéb kiegészítő modellt nem alkalmazunk, szintén
radiometriai fluxust (kisugárzott optikai teljesítményt) számolnak.
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sékletek mellett kibocsájtott teljes fluxussal
arányos besugárzást. A második esetben a
szimulációk alapján az IF(TA)/ΦV=13 500 lm
függvény felhasználásával, az aktuális környezeti hőmérséklethez tartozó, változatlan
fluxust szolgáltató nyitóáramot állítottunk
be (izo-flux vezérlés).
Az ellenőrző méréseket jelenleg laboratóriumi körülmények közt folytatjuk. Ennek
során egy klímakamrában vizsgálunk egy
intelligens vezérlővel ellátott lámpatestet,
amely méri a saját környezeti hőmérsékletet és ennek alapján az IF(TA)/ΦV=13 500 lm
függvényt megvalósító LED-modell segítségével megállapított nyitóáram alkalmazásával stabilizálja a lámpatest teljes fényáramát.

Összefoglalás
Az itt leírt eredmények a EuroCPS H2020as projekt SmartSSL címet viselő ipari kísérleti projektje keretén belül születtek. A projekt
befejező fázisban van, amelynek során egy
demonstrációs lámpatest elkészítése a cél. Ezt
követően egy teljes demonstrációs rendszer
megvalósítása és annak egy próba-installáció
keretén belül való kipróbálása a végső cél. Ezen
demonstrációs rendszerrel igyekszünk feltárni,
hogy a felhasznált IoT platform által nyújtott
tág lehetőségek közül mi az, ami a gyakorlati
alkalmazásokban a legfontosabb, illetve egy
ilyen teszt-rendszerrel szerezhető tapasztalatok konkrétan is igazolhatják az okos vezérlő
egység alkalmazásával remélt energia-megtakarítást és költségcsökkenést.
A beépített, konstans fényáram-tartást
biztosító LED-modell kapcsán jogos az a felvetés, hogy miképp vehető figyelembe a lámpatestben alkalmazott LED-ek öregedésének
a hatása. Erre vonatkozólag is végeztünk már
előzetes vizsgálatokat, amelyek ismertetése
meghaladja jelen cikkünk kereteit. Előzetes
eredményeink [5,12] e területen is bíztatóak, de
ezen a téren további kutató-fejlesztő munka és
gyakorlati eredmény is szükséges.
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[9] A. Poppe et al, “Creating multi-port thermal network models of LED luminaires for application in
system

A keresett születési dátum:
1853.04.04.
A keresett személy:
Zipernowsky Károly
8. A fotoszintézis hatásgörbéjének nem a zöldben, hanem a kék- és a vörös tartományban van egy-egy
maximuma.
5. Az izzólámpagyártás Magyarországon az Egger-testvérek üzemében már 1887-ben megkezdődött.
4. Ebben a mondatban van a jelzett két hiba; a LED nem izzó, és a lumen (lm) a fényáram mértékegysége. (a „fényerőt” sokan használják a fényáram helyett teljesen hibásan.)
3. A fényáram nem egyenesen arányos az alkalmazott feszültséggel. Az összefüggést exponenciális
egyenlet írja le, a fényáramkitevő 3,5 – 4 között van. A fényáramcsökkenés így nagyobb mértékű
10%-nál.
1. A színes izzók búráit lakkfestékkel vagy pigmentfestékkel látják el. Fénypor ott szükséges, ahol
UV-sugárzást kell láthatóvá alakítani. (pl. fénycsöveknél).
A rejtvény megfejtése: A hibás megállapítások helyesbítése:
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Emberközpontú világításvezérlő
fejlesztése és alkalmazása
ipari környezetben
– Tóth Dávid Noel, Dr. Szabó Ferenc –

Absztrakt
Az emberközpontú világítás célja, hogy
javítsa az emberek közérzetét, illetve támogassa a napi életritmus – a cirkadián ritmus
– helyes működését. Ezen felül ezektől a
megoldásoktól is elvárható, hogy megfeleljenek a modern fényforrásokkal szembeni
követelményeknek. Az emberközpontú világítás bevezetésével csökkenthető a természetes fény hiányából adódó egészségügyi
kockázat. A veszprémi Pannon Egyetem
Fény- és Színtan Kutatólaboratóriumában
elvégzett fejlesztés eredményeként egy ipari környezetben használható, munkahelyi
emberközpontú világítási rendszer valósult
meg. A négy fajta (fehér, kék, zöld, vörös)
LED segítségével a fény színképi összetétele
különféle vizuális szempontok és világítási
szabványok követelményei szerint, valamint
a megfelelő hullámhosszúságú kék LED-nek
köszönhetően akár a cirkadián rendszer működésének támogatására is optimalizálható.

1. Bevezetés
1.1 Motiváció
Az élővilág a nappalok és éjszakák váltakozásához alkalmazkodva fejlődött az evolúció során. Kezdetben az emberek életét is ez
a ciklus határozta meg, azonban a mesterséges fényforrások megjelenése lehetővé tette
a nappali elfoglaltságok folytatását az esti,
éjjeli órákban. A múlt században az elektromos fényforrások már elérték azt a hatásfokot, ami lehetővé tette a hatékony éjszakai
világítást kül- és beltérben is. Ennek következtében általánosan elterjedté vált az éjszakai munkavégzés. Az utóbbi években több
kutatásban [1,2,3] vizsgálták azt, hogy milyen
egészségkárosító hatásokkal jár az eltérés a
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természetes napi életritmustól. Lehetséges
következményekként rövidtávon álmatlanságot, alvászavarokat, fáradékonyságot, hos�szabb távon pedig depressziót, illetve daganatos betegségeket állapítottak meg[1]. Ezek
kockázatainak csökkentésére lehetséges
megoldás az emberközpontú világítás alkalmazása. Ezt a világítási koncepciót [4] a világítástechnikusok különféle interdiszciplináris
kutatások
eredményeinek
figyelembe
vételével dolgozták ki. Az emberközpontú
világítás célja, hogy az emberi szervezet
számára optimális világítást biztosítson.
Erre a feladatra ideális tulajdonságokkal
rendelkeznek a korszerű LED-fényforrások.
Az ehhez használható lámpatestekben különféle színű és-vagy technológiájú LED-ek
csoportosan, vagy akár külön-külön is vezérelhetőek. A LED-ek számától és színképétől
függően lehetséges ezekkel a lámpatestekkel
az adott célnak megfelelő színképi eloszlású
és intenzitású fény kikeverése. Az emberközpontú világítás megvalósításához szükséges
egy intelligens vezérlőeszköz alkalmazása,
amely képes a beállított világítási módokat
vezérelni felhasználói beavatkozás nélkül.

1.2 A cirkadián rendszer
működése
Az emberközpontú világítás egyik
lényeges funkciója a cirkadián rendszer helyes működésének támogatása. Ennek az
alvás-ébrenlét ciklusunkat szabályozó „belső óránk”, helyes működésében a fénynek
nélkülözhetetlen szerepe van. Elnevezését
a latin „circa” – kör –, illetve „diem” – nap
– kifejezések összetételéből kapta. A cirkadián rendszer „központi órája” az úgynevezett szuprakiazmatikus magcsoport (SCN),
ami az agyban, azon belül a hipotalamusz-
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ban található. Ez időzíti a hormonrendszer
működését, azon keresztül a teljes szervezet
napi ritmusát. Az ösztönös periódusideje
nagyjából 24-25 órás, pontos időtartama igazodik a Föld tengely körüli forgásából adódó
világos-sötét ciklusokhoz. Ennek megzavarása például hosszú, több időzónán átívelő
repülőút során, rövid távon is negatív következményekkel (pl. koncentrációs képesség
romlása, fáradékonyság) jár.
A világos, illetve sötét napszakokat a retinán található, melanopsin fotopigmentet
tartalmazó retinális fényérzékeny ganglionsejtek (röviden ipRGC) érzékelik [5]. Ezek a
sejtek nemcsak a látóközpontba továbbítják
a jeleiket, hanem közvetlenül az SCN-be is.
Az SCN kapcsolatban van több másik agyterülettel, köztük a tobozmiriggyel. A tobozmirigy segítségével az ipRGC-k jele alapján képes szabályozni a vérbe jutó melatonin
és kortizol hormonok szintjét. A melatonin
csökkenti az éberséget, növeli a reakcióidőt,
hatására a szervezet felkészül az alvásra. A
kortizol ezzel ellentétes hatást vált ki, csökkenti a reakcióidőt, fokozza az éberséget és
a teljesítőképességet.
A melanopsin fotopigment elnyelési maximuma 460 nm-480 nm között található,
emiatt az ipRGC-k is az ilyen hullámhosszúságú fényre a legérzékenyebbek [6,7].



golható lámpatest segítségével az elérni kívánt cirkadián hatás kiváltására optimalizált
fényt is előállíthatunk.

2. A cirkadián hatás
számszerűsítése
A cirkadián rendszer megfelelő működését segítő világítás megtervezéséhez
szükséges egy olyan mennyiség bevezetése, amivel lehetséges a fény által kiváltott cirkadián hatás számszerűsítése. Erre
használható az úgynevezett circadian
light (CL) mennyiség [9]. Ez számszerűen
jellemzi a cirkadián rendszer válaszát az
adott intenzitású és színképi összetételű
fényre. A mennyiség besugárzás egyfajta
színképfüggő súlyozása, mértékegysége W/m 2 . Ennél valamivel egyszerűbben
használható a CL A-nak nevezett men�nyiség [9], amely az adott színképi teljesítményeloszlású fény CL értékét a CIE A
fényforrás (izzólámpa) által a retinán létrehozott 1000 lx referencia megvilágítás CL
értékéhez arányosítja. Ennek az arányosításnak a következményeként ez a mennyiség azt mutatja meg, hogy az adott fény
élénkítő hatása mekkora – izzólámpával
létrehozott – retinamegvilágítással egyenértékű.
A földfelszínt elérő napfény színképi ös�szetétele napszaktól, felhőzettől, valamint a
légköri viszonyoktól függően folyamatosan
változik, emiatt a hozzá tartozó CL A érték
sem állandó.

1. ábra. Az emberi látórendszer fotopos
körülmények közötti, és ipRGC színképi
érzékenysége[8]

Ennek következtében a megfelelő hullámhosszúságú LED-eket tartalmazó han-

2. ábra. Napfény színképi összetétele
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Ezzel ellentétben a mesterséges statikus
világítás esetén a fény színképi összetétele
állandó, ennek következtében annak CLA
értéke is. Ha a különböző technológiájú
fényforrások egyszerű összehasonlíthatósága
érdekében az általuk a retinán létrehozott,
1000 lx megvilágítást vizsgáljuk, akkor a CLA
érték számítási módjából adódóan izzólámpa
esetében pontosan 1000, fénycsövek esetében ennél tipikusan kisebb (600-800), LEDes világítótestek esetében színképi összetételtől függően különböző értéket kapunk.

•
•
•
•
•

Egyszerű felépítés
A lehető legkisebb gyártási költség
Szabványos megoldások használata
A rendszer legyen könnyen beállítható
Beüzemelés után felhasználói beavatkozás
nélkül üzemeljen
• Ne jelentkezzenek a felhasználót zavaró
hatások
• Többféle munkakörnyezetben is alkalmazható legyen
• A működés közben előforduló esetleges
áramszünetek ne okozzanak zavart a működésben.
A megvalósításhoz egy négy csatornás,
hangolható, LED-es lámpatest készült.

3. ábra. Mesterséges fényforrások színképi összetétele

Az emberközpontú világítás megtervezése
során a fő tervezési szempont a napszakonként, a napfényhez hasonlóan változó színképű
és intenzitású fény megvalósítása mesterséges
világítás segítségével, az optimális cirkadián hatás érdekében.

3. Emberközpontú világítás
fejlesztése
A rendszer tervezésekor számos követelményt kellett figyelembe vennünk. A cél
olyan, első sorban ipari környezetben alkalmazható emberközpontú világítást megvalósító világítótest és vezérlőeszköz kifejlesztése
volt, ami a meghatározott „világítási sarokpontok” között biztosít a felhasználó számára
a munkavégzés közben észrevétlen, folytonos átmeneteket. A tervezés során ezen felül az alábbi követelményrendszert tartottuk
szem előtt:
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4. ábra. A hangolható lámpatest csatornáinak színképe

A kék csatornát alkotó LED-típus úgy
került kiválasztásra, hogy a csúcs hullámhossza közel legyen a cirkadián rendszer
érzékenységi maximumához annak érdekében, hogy a cirkadián rendszert segítő
világítást a leghatékonyabban lehessen
megvalósítani az elkészült eszközzel. A
kék LED-csatorna mellé került a minden
beállítás mellett tökéletes színminőséget
eredményező dinamikus fehér fény kikeveréséhez egy zöld, illetve egy vörös LEDeket tartalmazó csatorna, valamint a lámpatest összfényáramának növelésére egy
megfelelő színképi tulajdonságú fényporos
fehér LED-et tartalmazó csatorna. A LEDek száma, illetve elrendezése úgy került
meghatározásra, hogy a lámpatestet 1,21,5 m magasságban a munkafelület felett
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elhelyezve képes legyen a munkafelületen
biztosítani a precíziós elektronikai munkához az MSZ EN 12464-1:2003 szabvány [10]
által előírt követelményeket. (Megvilágítás
min. 1000 lx, egyenletesség (U0) min. 0,70.)
A lámpatesthez készült intelligens világítás-vezérlő eszköz is, amely a lámpatest belsejében kapott helyet. Ennek feladata, hogy
felhasználói beavatkozás nélkül, az idő függvényében megvalósítsa a folytonos átmeneteket
az előre megadott világítási beállítások között.
A rendszert jelenleg egy ablakok nélküli, zárt
összeszerelő üzemcsarnokban teszteljük. A
munkahelyi alkalmazás miatt jelenleg az átmenetek a kétműszakos munkarendhez igazítva
játszódnak le, a három meghatározott világítási beállítás (reggeli élénkítő fény, napközbeni
neutrális fény, esti nyugtató fény) közt. A dolgozók életritmusát munkavégzés közben objektív módon aktigráfokkal, szubjektív módon
pedig kérdőívek segítségével folyamatosan
monitorozzuk.



75%-kal nagyobb, illetve 20%-kal kisebb
értékek között változik. Az élénkítő hatású
fény esetében a déli napfényhez képest ez
az érték mindössze 9%-kal kisebb. Fontos
paraméter volt a lehető legnagyobb (min.
80) [10] színvisszaadási index (Ra). A neutrális fényt úgy választottuk ki, hogy neutrális
fehér színhőmérséklettel, illetve a korábbi
világításhoz közeli CL A-val rendelkezzen. A
két műszak esetében a fény színképi teljesítményeloszlása folyamatosan változik olyan
módon, hogy a dolgozók a változást minél
kevésbé érzékeljék. Délelőtti műszak esetében kora reggel élénkítő fényről indul, műszak végére a neutrális fényt éri el. Délutáni
műszak során ez az átmenet kiegészül egy,
a nyugtató fényre történő szintén folyamatos átmenettel. Ennek a beállításnak a célja,
hogy a késő este hazaérkező dolgozók ne
tapasztaljanak a világítás utóhatásaként álmatlanságot.

4. A cirkadián hatás vizsgálata
kérdőívekkel

1. táblázat. A világítás jellemzőinek összehasonlítása

Az 1. táblázat a három világítási beállítás
főbb fotometriai paramétereit mutatja be,
illetve hasonlítja össze a korábban ugyanazon a helyszínen alkalmazott LED-csöves
világítás, illetve a napfény tulajdonságaival.
A két szélső sarokpont (esti nyugtató fény, illetve élénkítő fény) úgy került kiválasztásra,
hogy a „nyugtató”, illetve „élénkítő” hatások
eléréséhez a kiváló színminőségi paraméterek mellett elérhető legkisebb, illetve legnagyobb CL A-val rendelkezzen. Látható, hogy
a statikus LED-csöves világításhoz képest
a CL A az aktuális napszaknak megfelelően

A dolgozók szubjektív véleményét az új
világítási rendszerről kérdőívek segítségével
vizsgáljuk. Hetente két kérdőívet kell kitölteniük, kedden és pénteken. A délelőtti és a
délutáni műszakra két külön kérdőív vonatkozik. Mindkét kérdőív tartalmazza a világítás alatti munka közben a világítás megítélését felmérő kérdéseket, valamint a délelőtti
és délutáni kérdőív eltérő, a dolgozók állapotára vonatkozó kiegészítő kérdéseket. Ezek
a kérdések délelőtti műszakban a műszak
megkezdése előtti állapot felmérésére irányulnak, a délutáni kérdéssor esetében pedig
a műszak végén a dolgozó fáradtságának felmérésére. Utóbbiból az időben változó színképű világítás cirkadián rendszerre gyakorolt
hatására kaphatunk visszajelzést. A kísérlet
jelenlegi fázisában a vélemények megoszlását vizsgáltuk, mivel a statisztikai elemzéshez
még nem áll rendelkezésre elegendő men�nyiségű kitöltött kérdőív.
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2. táblázat. A beérkezett kérdőívek
megoszlása a kitöltés napja, illetve
a délelőtti és délutáni műszakok
függvényében

A kérdőív két kritikus, az éberséget,
illetve a cirkadián hatást vizsgáló kérdése a következő: „A műszak során milyen
mértékben érzi pihentetőnek/álmosítónak
a világítást?”, és „Milyennek ítéli éberségi
állapotát? Mennyire képes koncentrálni a
műszak során?”. Ez a két kérdés mindkét
műszakra vonatkozó kérdőívben szerepel.
A kérdőívek kiértékelése munkaszakaszokra bontva került kiértékelésre, attól
függően, hogy melyik világítási sarokpont
az érvényes a szakasz végén. Ezek jelölései
a következők:

sában többnyire a semleges vélemény van
többségében. A keddi kérdőív esetében
aránylag kis mértékben, de már megfigyelhető a világítás aktuális CL A értéke
alapján várható hatás, azonban a pénteki
kérdőív esetében a semleges álláspont a
meghatározó. Ennek a problémának az
elkerülésére a később kitöltendő kérdőívekben már a „semleges” válaszlehetőség
helyett a „még fenntartja éberségemet”
válaszlehetőség szerepel.

DE-1: Délelőtti élénkítő beállítás
DE-2: Délelőtti neutrális beállítás
DU-1: Délutáni élénkítő beállítás
DU-2: Délutáni neutrális beállítás
DU-3: Esti pihentető beállítás
6. ábra. Az adott munkaszakaszban a
koncentrációs képesség véleményezésére adott válaszok megoszlása

5. ábra. A fény pihentető hatására
adott vélemények megoszlása

Az „A műszak során milyen mértékben
érzi pihentetőnek/álmosítónak a világítást?” kérdésre adott válaszok megoszlá148

A dolgozók koncentrációs képességét
felmérő kérdésre adott válaszok megoszlása igazolja, hogy a megvilágítás CL A
értékének változtatása befolyásolja az
éberséget, illetve a koncentrációs képességet [9]. Az eredményeken jól megfigyelhető, hogy az egyre kisebb CL A értékű világítás mellett a koncentrációs képesség is
csökken. A későbbiekben a megvilágítási
beállítások és az éberség közti összefüggés statisztikai módszerekkel is elemzésre
kerül.
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5. Az aktigráfos mérési
eredmények elemzése
A kérdőíves kísérlethez hasonlóan az
aktigráfos mérés is még folyamatban van.
Ehhez a kísérlethez korábban, a régi –
LED-csöves – világítás alatt is készült egy ös�szehasonlító mérés. Négy, hetenként váltott
műszakban munkát végző dolgozó viseli az
aktuális pulzust 1 másodperces felbontással
rögzítő aktigráfokat. A kísérlet végső kiértékelésekor várhatóan a világítás cseréje által
kiváltott hatások is megjelennek a rögzített
pulzusadatokban, annak köszönhetően,
hogy a cirkadián rendszert vezérlő kék fény a
pulzusszámot is növeli [2]. A mérési eredmények kiértékelését azonban nehezíti az SCN
ösztönös periódusidejének hatása (a régi világítás alatti mérésnél), valamint az egyéb, napszakokhoz köthető hatások.
A világítás cseréje előtti (korábbi kísérlet) és
azutáni állapotok (ellenőrző kísérlet) méréseinek
összehasonlítása előtt megvizsgáltuk, hogy
lehetséges-e a mérések átlagolása az egyéni
mérések zavarainak kiszűrésére. Ezek a zavarok
egyrészt az egyéni, véletlenszerű időpontokban
történő, gyáron belüli mozgásból adódó
hirtelen pulzusváltozások, illetve az aktigráfok
helyenként előforduló pillanatnyi kihagyásai
voltak. Az összehasonlításkor mind egyedi,
mind átlagolt esetekben ugyanazt a jelleget láttuk a pulzusgörbéken.

7. ábra. A délelőtti átmenet előtti pulzus
változások összehasonlítása

8. ábra. A délelőtti átmenet utáni pulzusváltozások összehasonlítása

A 7. ábra a délelőtti (élénkítő fény ->neutrális fény) átmenet előtti, élénkítő fény
alatti munkavégzés közben szemlélteti a
dolgozók pulzusának átlagos változásait. A
8. ábra az átmenet utáni (neutrális fény alatti) pulzusváltozást szemlélteti.
Az összes mérési szakasz esetén azt
tapasztaltuk, hogy a pulzus változásában
sokkal kisebb szórás figyelhető meg (az
egyes mérések esetében a szórás a korábbi kísérletnél megfigyelt 42%-47%-a),
illetve ezeknél is megfigyelhető a kisebb
CL A mellett csökkenő [2] pulzusszám. A
régi világítás alatt elvégzett mérés esetében minden munkaszakasznál a szakasz
elejétől fokozatosan csökkenő tendencia
volt látható.

9. ábra. A délutáni műszak elején rögzített
pulzusváltozások összehasonlítása
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A délutáni mérések eredményei (9-10.
ábra) szintén hasonló jelleget mutattak,
mint a délelőtti mérésnél. A pulzusszámok
átlagos változása megfelel a kérdőívekben
az éberségi állapotra adott véleményekkel, illetve a világítás CL A mérőszámának
változásával.

meg egy gyárépület falain belül. Az eszköz
meghatározott világítási beállítások között
biztosít fokozatmentes átmeneteket. A világítási beállításokat úgy terveztük meg, hogy
az elkészült rendszer támogassa a cirkadián rendszer egészséges működését az arra
gyakorolt hatások segítségével. A kivitelezés során természetesen külön figyelmet
fordítottunk arra, hogy működés közben ne
jelentkezzenek zavaró jelenségek, valamint
arra, hogy a későbbiekben a rendszer akár
más munkakörnyezetben is alkalmazható
legyen. Az elkészült rendszer hatásait egyszerre két kísérlettel is vizsgáljuk, szubjektív
véleményeket, és objektív, aktigráfokkal
végzett méréseket is szem előtt tartva. A
kérdőívek előzetes kiértékelésekor megállapítottuk, hogy az időben változó világítás
CL A értékének csökkenésével összhangban
volt a kérdőívekben a dolgozók által, saját
koncentrációs képességüknek szubjektív
megítélésére adott válasz, ezt az aktigráfos
mérés szintén alátámasztotta.

6. Összefoglalás

Köszönetnyilvánítás

A munkavégzés közbeni természetes
fény hiánya széles társadalmi réteget érintő
probléma. Ennek enyhítésére fejlesztettünk
ki olyan emberközpontú világításhoz használható intelligens vezérlővel rendelkező
lámpatestet, amely a napfény természetes változásához hasonló jelenséget valósít

A szerzők köszönetet mondanak a „Korszerű műszaki, informatikai és modellezési
megoldásokra épülő döntéstámogató rendszer kifejlesztése elektronikai összeszerelő
üzemek költség- és energiahatékony irányításához” című, VKSZ_14-1-2015-0190 azonosítószámú projekt támogatásáért.

10. ábra. A délutáni műszak második
felében rögzített pulzusváltozások ös�szehasonlítása
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Algoritmikus építészet
és világítástervezés
– Filetoth Levente –

Bevezetés
Ez a cikk összefoglalást nyújt - a manapság sokat emlegetett - algoritmikus tervezés
és hagyományos tervezés koncepcionális különbségeirõl. Példákat sorol fel az algoritmikus tervezési munkafolyamatok építész-tervezési felhasználására.
Gyakorlati tervezési példák segítségével
szemlélteti azt, hogy ez a tervezési módszer
- látványos építészeti formák kialakításán túl
- jól alkalmazható sokszor egymással szemben álló épületenergetikai és világítástechnikai kérdések optimális megválaszolására; a

és költséghatékony üzemeltetésére. Ismerteti azt, hogy miként használható a központi épületinformáció adatbázis a belsõ terek
természetes világításának optimalizálására,
és a természetes és mesterséges világítás illesztésére.

Mi az algoritmikus tervezés
jelentése?

A frappáns válasz erre a kérdésre: „Az
algoritmikus tervezés egy olyan technológiát jelöl, amely a természetben tapasztalható
evolúció folyamatait alkalmazza
a tervezés során.”
A címben feltett kérdés részletesebb megválaszolása érdekében idézhetjük Arturo Tedeschi
építészt: „Az algoritmusok
által segített tervezés (Algorithms-Aided Design vagy AAD)
egyrészt lehetõvé teszi azt, hogy
a tervezõk precízen használjanak
„free-form”, azaz szabad vonalvezetésû modellezési eljárásokat,
illetve szabadon kísérletezzenek
velük; másrészt olyan számítógépes munkakörnyezetet biztosít,
1. ábra. A mumbai repülõtér-terminál látszó te- amely használható összetett geoherhordó szerkezete algoritmikus tervezési mun- metriával rendelkezõ tömegek
kamódszerrel készült: a szerkezet a hagyományos és felületek létrehozására, módoindiai formavilágot igyekszik modern eszközökkel sítására és gyártására, környezeti
visszaadni. Courtesy of SOM, fotó: Robert Polidori, © Mumbai és egyéb tényezõk valós idejû és
International Airport, India.
dinamikus elemzésére.” [1]
Talán a legjobban akkor érttervezési és hatósági szabályok és elõírások hetjük meg az algoritmikus tervezési konbetartására és költséghatékony kiviteli tervek cepció lényegét, ha összehasonlítjuk ezt a
készítésére egyaránt.
mindenki által jól ismert és használt „hagyoKonkrét gyakorlati példán keresztül bete- mányos” tervezési eljárásokkal (természetekintést nyújt abba, hogy miként használha- sen a „hagyományos” kifejezés nem minõsíti,
tó az algoritmikus tervezési munkamódszer csupán jelen irományban megkülönbözteti a
kisebb energiaigényû épületek tervezésére két tervezési munkamódszert).
152
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szabály- és arányrendszert a tervezõ a klasszikus tervezés során
az egyes elemek, elemcsoportok
létrehozása, megtervezése során
alkalmazhatta.
Az ógörög alexandriai Eukleidész (i. e. 365–300) az aranymetszés fogalmát az Elemek
mûvében alábbiak szerint írja le:
„egy egyenes szakaszt úgy vágunk ketté, hogy a nagyobb szakasz aránya a teljes egyeneshez
ugyanakkora, mint a kisebb szakasz aránya a nagyobbhoz”. Az
ókori építészek gyakran alkalmazták az aranymetszés szabályait a tervezett épület egészére
2. ábra. Az „aranymetszés” és a „modulor”: mindkét és részleteire annak érdekében,
szabályrendszer a természetbõl kölcsönzött. Ezeket hogy szép, harmonikus és eszegzakt módon alkalmazva használhatjuk a tervezett tétikus, „szemet, elmét és szívet
formák, arányok és részletek kidolgozása során.
is gyönyörködtetõ” eredmény
születhessen. A középkori terA „hagyományos” tervezési munkamód- vezõk az aranymetszés szabályrendszerével
szert a tudományos „egzakt” fogalommal is definiált számsorokat és egzakt aránypár sojellemezhetnénk. Az építész elképzeli, meg- rozatokat használtak a gótikus katedrálisok
vizsgálja, változtatja, átdolgozza illetve végsõ megalkotása során.
Leonardo da Vinci és Leon Battista Albersoron megtervezi, azaz explicit módon leírja, dokumentálja a tervezés alatt álló épület ti az emberi test arányrendszerét felhasználminden egyes tömegét, terét és térkapcsola- va igyekeztek kidolgozni olyan matematikai
összefüggéseket, amelyeket az épületek tertát, szerkezeti elemeit és részleteit.
A „hagyományos” tervezés legtöbbször vezése során használhattak. Vitruvius „Tíz
„klasszikus” geometriai elemeket, formákat könyv az építészetrõl” címû munkájában írja:
használ, de emellett természetesen használ- „… Az arányosság minden mûben a tagok
hat természetben is megtalálható formákat, mértékegységének és az egésznek egymásvagy akár a természetbõl vett szabályrend- hoz való mérése, amelybõl a szimmetriák
szereket (pl. aranymetszés) is. A tervezés so- rendje jön létre.”
Le Corbusier (1887–1965) svájci szármarán - a tervfeldolgozás és a tervdokumentáció segítésére - használható számítógép is, de zású francia építész dolgozta ki az emberi
ez nem befolyásolja azt a fontos kritériumot, arányokat az épület arányaival összhangba
miszerint a tervezõ saját maga dönt az épület hozó „modulor” mértékrendszerét, amelyet
minden egyes részletének megformálásáról általános felhasználásra szánt.
A „hagyományos” tervezési folyamat soés kidolgozásáról. Ez az „egzakt” tervezési
eljárás valójában évezredek óta használatos rán tehát a tervezõ feladata az, hogy méraz ember által alkotott tárgyak, épületek stb. legelje a sokszor egymással szemben álló
megalkotása során. Az aranymetszést, illet- építészeti, szerkezeti és funkcionális köveve az egyéb természetben is megfigyelhetõ telményeket, energetikai elõírásokat, kiviVilágítástechnikai évkönyv 2016-2017
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telezési költségeket, hatósági elõírásokat és
megrendelõi elvárásokat. Ebben a tervezési
folyamatban a számítógépes programokat a
tervezési adatok feldolgozására, szerkesztésére, kezelésére, megosztására és dokumentálására használhatóak. Minden tervezési döntés
meghozása minden részlet kidolgozása az
építész feladata.
Az „Algoritmikus” tervezés - amelyet nevezhetünk „parametrikus”, vagy „generatív”
tervezésnek is - matematikai összefüggések

3. ábra. Hajtogatott oszlopok: „Nem a
formát terveztem meg, hanem azt a szabályrendszert alkottam meg, amely ezt
a formát generálta.” © Michael Hansmeyer
Courtesy of SOM, fotó: Robert Polidori, © Mumbai
International Airport, India.

segítségével leírt szabályrendszert használ.
Az építész tervezõ feladata az, hogy olyan
tervezési szabályrendszert, illetve egymással
kapcsolatban álló szabályrendszer-hálózatot alkosson meg, amelyek használhatóak
az adott tervezési feladat során. A konkrét,
részleteiben kidolgozott „tervezési végeredményt” tehát nem az építész dolgozza ki, õ
a szabályrendszer meghatározásáért felelõs,
amely aztán a végeredményt „generálja”. A
154

végeredményt számítógépes eljárások hozzák létre az építész által kidolgozott szabályrendszert követve.
A „parametrikus” elnevezést akkor használhatjuk, ha a tervezési eljárás paramétereket használva ír le geometriai elemeket vagy
elem-elrendezési szabályokat. A parametrikus tervezési eljárás nagy számú külsõ, változó paraméter figyelembe vételével hoz létre
összetett geometriai formákat, elemeket,
elem-elrendezéseket (pl. használható arra,
hogy adott tetõ, illetve homlokzati geometria, hajlásszög, tájolás, benapozás stb. ismeretében kollektorok vagy napelemek kiosztását
elvégezzük).
A „generatív” tervezés a természetben is
megtalálható, összetett formák szabályait,
szabályrendszereit alapul véve hivatott létrehozni formákat, felületeket, elem-elrendezéseket. Ezek az építész-, illetve szerkezettervezés során is használható, például bonyolult,
térbeli tartószerkezeti rendszerek elemeinek
meghatározására. A generatív tervezési eljárás során felhasználható másod- vagy akár
harmadfokú geometriai felületleírási szabályrendszer is.
„Nem a természetben megtalálható formákat kell lemásolnunk, hanem meg kell
értenünk azokat a szabályrendszereket,
amelyek a természeti formák elõállításáért
felelõsek. A természetben megtalálható szabályrendszerek tudatos használásával elõállíthatunk olyan formákat, felületeket vagy akár
épületeket is, amelyek minden képzeletet
túlszárnyalnak. A természet alapvetõ alkotó
módszere a sejtek osztódása, az a folyamat,
amely során egyetlen sejt két részre osztódik. Ez egy elemi, nagyon egyszerû módszer,
mégis meglepõen összetett eredményt nyújthat. A számítógép használatával tömegeket
vagy felületeteket milliószor gyorsabban tudunk kettéosztani - hajtogatni - és variációk
ezreit állíthatjuk elõ és követhetjük le villámgyorsan. A számítógép segítségével különféle hajtogatási szabályokat - algoritmusokat
- határozhatunk meg. Ezeket a hajtogatási

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

elmélet
Algoritmikus építészet és világítástervezés
szabályokat egy egyszerû - három kockából
épített - oszlop eltérõ felületein alkalmazva
olyan felületrendszert generálhatunk, amelyek egyes részei akár mikroszkopikus méretûek is lehetnek. Olyan formákat, felületeket és tömegeket hozhatunk létre, amelyeket
nem hozhatunk volna létre a „hagyományos”
tervezési eljárások használatával.” [2]
„Ha egy kocka felületeit 16-szor eltérõ helyeken, eltérõ arányok szerint kettéhajtjuk,
akkor 400 000 felületet kapunk, amelynek
elõállítása gyakorlatilag lehetetlen lenne a
hagyományos tervezési eljárások használatával. Kérem ne feledjék: nem a végsõ formát
terveztem meg. Azt az eljárást hoztam létre, amely a végsõ formát eredményezte. A
megfelelõ eljárás megalkotása nem könnyû,
ugyanis az esetek 99,9%-ában a végeredmény nem más, mint ami a „zaj” geometriai
megfelelõje.” [3]
A szabályok, paraméterek és algoritmusok a végeredményként létrehozott forma,
felület vagy geometria koncepcionális sza-



eljárás egyik nagy elõnye a hagyományos
tervezési eljáráshoz képest. A paramétereket,
leíró szabályokat és algoritmusokat változtatva olyan összetett formákat hozhatunk létre,
amelyek minden szabályrendszerben vagy
bemenõ adatban történt változást képesek
azonnal lekövetni. Tekintsük át azt, hogy
miként használhatóak ezek a szabályrendszerek az építész gyakorlatban kis energiájú
épületek tervezése során.

Algoritmikus tervezés és
építészet

Algoritmikus (vagy parametrikus, esetleg
generatív) tervezési folyamatokat és eljárásokat az 1990-es évektõl - a személyi számítógépek elterjedése óta - használnak az építész-tervezési gyakorlatban. A számítógépek
használata segítségével könnyebben követhetõek azok az összetett, gyakran hierarchikus szabályrendszerek, amelyek matematikai
eszközök és összefüggések felhasználásával
írnak le különféle tervezési szabályokat és elvárásokat.
„A parametrikus terminológia
- számomra - egy olyan új, globális tervezési gondolkodásmódot
jelöl, amely nemcsak az építész
tervezésre, de minden kapcsolódó területre, illetve szakágra is
egyaránt kiterjed: várostervezõk,
bútor- és formatervezõk, szerkezettervezõk, energetikusok stb.
egyaránt osztják ezt a gondolko4. ábra. Egy kocka oldalait 16-szor hajtogatva min- dásmódot és aktívan használják
den képzeletet meghaladó formákat hozhatunk lét- ezeket az eljárásokat. Az épület
re © Michael Hansmeyer
minden alkotóelemének meghatározása során használható
ez a munkafolyamat; amely a
bályrendszerének és az egyes részletek meg- természet bonyolult, szerteágazó mégis harhatározása során egyaránt használhatóak. Ha monikus és egységes szabályrendszereit veszi
az algoritmusokat vagy az ehhez kapcsolódó alapul.” [4]
matematikai szabályrendszert megváltoztatA parametrikus tervezés a hatás-kölcsönjuk, a létrehozott végeredmény is azonnal hatás elvét használja az egymás alá- és melmegváltozik. Ez az algoritmikus tervezési lérendelt rendszerek és elemek létrehozása
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az üvegezett szerkezetek stb.
is kialakíthatók. Az egyes födémek helyzete, kialakítása,
mérete és bordázata az adott
terhelési viszonyok alapján
kerül meghatározásra.
A rendszereket, alrendszereket és elemeket a hatás-ellenhatás elve alapján lehet meghatározni. Ez a passzív- és aktív
5. ábra. Algoritmikus urbanizmus: Kartal város- szolár rendszerek esetében is jól
részének rehabilitációja, Isztanbul, Törökország © használható. A falak, ablakok
Zaha Hadid Architects
tájolása szorosan összefügg az
árnyékolórendszerek kialakításásorán. A tervezési stratégia nem egyetlen val, a környezõ épületek elhelyezkedésével
elszigetelt elem megtervezésére összponto- és a helyi idõjárási jellemzõkkel egyaránt.
sít, hanem arra a rendszerre figyel, melynek
Az algoritmikus tervezési módszerek
részét képezi a kérdéses elem. Tehát példá- jól használhatóak az épület energetikai jelul nem egy konkrét árnyékoló komponens lemzõinek követésére és optimalizálására
meghatározása a cél, hanem egy olyan épü- egyaránt. Számos eltérõ jelentéssel bíró
let létrehozása, amelynek külsõ épületburka külsõ paraméter megadható (hõmérséklet,
szoros kapcsolatban áll a teherhordó szer- benapozás, mikroklíma jellemzõi, környezõ
kezettel, a transzparens szerkezet kiosztá- épületek geometriája, helyszín jellemzõi stb.)
sával, a földrajzi és meteorológia
adottságokkal stb. A kérdéses árnyékoló szerkezet - egy sejthez
hasonlóan - részét képezi olyan
összetett és bonyolult hierarchikus rendszereknek, amelyek kölcsönhatásban állnak egymással.
Például egy magas épület
teherhordó vázszerkezetének
kialakítása függ attól, hogy
a nagyobb terhet hordó alsó
szintekrõl vagy kisebb terhet
hordó felsõbb szintekrõl van-e
szó. A szerkezettervezõ mérnökök használhatnak olyan 6. ábra. A parametrikus tervezési eljárás a terméalgoritmusokat, amely nem- szetben is megfigyelhetõ szabályrendszert veszi alacsak a statikai elvárásoknak pul © Patrik Schumacher
felelnek meg, de - a természeti formákat követve - optimálisan leírják amelyek eltérõ módon befolyásolják majd az
a befoglaló geometriát is. Az algoritmi- épület egészének és részeinek kialakítását,
kus módszerekkel létrehozott teherhor- optimalizálását.
dó szerkezethez hasonlóan az épület forA parametrikus tervezési eljárás a
mája, tömegkapcsolatai, tájolása, továbbá természetben is megfigyelhetõ szabály156
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rendszert veszi alapul. A természetes
vegetációt figyelve képesek vagyunk pl.
tájékozódni és akár ivóvízhez is jutni, hiszen a természetes vegetáció nemcsak a
topográfia változásait tükrözi, de következtetni lehet a mikroklíma alakulására
és észre vehetjük azt, ha egy folyó van
a közelünkben. A természet egyszerre
csodálatosan szép és csodálatosan szervezett összhangot is alkot. Ugyanezt a
szervezettséget, összhangot és szépséget
hivatott megvalósítani az algoritmikus
tervezés is a természetben megfigyelhetõ
szabályrendszerek tudatos és alázatos alkalmazásával.



Heydar Aliyev kulturális központ, lipcsei
BMW központi épület vagy Chanel kortárs, mobil kiállítókonténer stb.).

Kis energiaigényû épületek tervezése algoritmikus módszerekkel

A természetben megfigyelhetõ szabályrendszereket is hasznosító algoritmikus tervezési módszer látványos formák, épületek és
városrendezési tervek elõállítása mellett a társtervezõk munkája során is jól hasznosítható,
gyakorlati alkalmazási lehetõségeket kínál. A
generatív tervezési munkamódszer elsõ lépéseként meg kell fogalmazni és le kell írni azokat a konkrét célokat, amelyeket
el kell érni az épület tervezése során, továbbá definiálni szükséges
az összes olyan elõírást, szabályt
és minden egyéb kritériumot,
amelyet figyelembe kell venni
vagy be kell tartani. Ilyen tervezéshez szükséges bemenõ adat,
7. ábra. Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbajdzsán illetve szabály lehet pl. a helyszín
meteorológiai jellemzõi (hõmér© Zaha Hadid Architects, fotó: Hufton+Crow
séklet, pára, szél, benapozás stb.),
környezõ épületek geometriai és
Zaha Hadid (1950-2016) világhírû, iraki felületi jellemzõi, az tervezési program részleszületésû angol építészt az algoritmikus tei, a bekerülési-, illetve üzemeltetési költség
építészet egyik elsõ, és minden bizonnyal mértéke, a helyi építési szabályozási-, tûzvélegfontosabb úttörõjének tekinthetjük. delmi-, energetikai elõírások részletei.
„Fontos az, hogy csúcstechnológiát haszAz 1980-as évektõl kezdõdõen szigorú
tervezési alapelveket követve igyekezett náljunk a tervezési, kivitelezési és üzemelelhagyni épületeibõl a merev formákat, és tetési folyamatok során. Ez komoly befekaz elemek egyszerû, egymástól független tetést igényel ugyan, de ennek megtérülése
lehelyezését és ismétlését. Számos megva- is garantált: a tervezés során olyan digitális
lósult épülete hûen szemlélteti tervezési modellt építünk, amely nemcsak látványteralapelveit: szabad vonalvezetéssel meg- veket és tervdokumentációt biztosít, de a diformált épületek, amelyek differenciált, namikus épületenergetika elemzések, gyártmégis korrelált - azaz egymással kölcsön- mánytervek és költségkimutatások során is
hatásban álló - térkapcsolatokat valósíta- elengedhetetlenül szükséges. A számítógénak meg. Egyedi, látványos, de soha nem pek használata egyrészt segít abban, hogy
unalmas, rendezett, érthetõ, energiatuda- könnyen kezelni tudjuk az épületszerkezetek
tos szemlélettel megvalósított épületeket és elemek geometriai kialakítását; másrészt
és városterveket alkotott (pl. isztambuli lehetõvé teszi azt is, hogy megfelelõ tervezési
Kartal városnegyed rehabilitáció, bakui döntéseket hozva nemcsak szép, de jól mûVilágítástechnikai évkönyv 2016-2017
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ködõ és költségtakarékosan üzemeltethetõ
épületek születhessenek.” [5]
„Ha fontos számunkra a jövõ, akkor nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a fenntartható
fejlõdés irányelveit. Építészetünk is kifejezi a
fenntartható jövõt szem elõtt tartó törekvéseinket. Ez nem azt jelenti, hogy felrakunk
néhány kollektort vagy napelemet a tetõre,
hanem azt, hogy az egész épületet - a kezdeti,
koncepcionális tervfázistól kezdõdõen - úgy
formáljuk meg, hogy az híven tükrözze és kihasználja a helyszín és az éghajlat adottságait,
teljesítse a funkcionális és használati elvárásokat, elõírásokat és figyelembe vegye a költséghatékony üzemeltetési kritériumokat is. A
KAPSARC intézet esetében a fenti tervezési
irányelveknek és munkafolyamatoknak köszönhetõen 42%-kal sikerült csökkentenünk
az épület éves energiafogyasztását.” [6]

vezett laboratóriumok, pihenõ- és közlekedõ
zónák egyaránt - természetes világítást kapnak. Az árnyékolóval ellátott elõterek és teraszok olyan puffer zónát alkotnak, amelyek
segítenek mérsékelni a nagy napi hõmérséklet-ingadozás belsõ téri komfortra gyakorolt
hatásait.

Algoritmikus tervezõeszközök

Számos olyan számítógépes alkalmazás
készült, amely az algoritmikus tervezõi munkafolyamatokat hivatott segíteni, ilyen pl. a
Dassault által fejlesztett Solidworks és Catia,
a Bentley által fejlesztett Generative Components, az Autodesk által fejlesztett Dynamo,
vagy a Vectorworks által fejlesztett Marionette. Az általános, vagy a mérnöki tervek
során használható algoritmikus eszközök
nem minden esetben nyújtanak
hatékony megoldást építésztervezõk számára.
Az építész tervezési- és tervdokumentációs folyamatok, a
szakági tervezõkkel folytatott
együttmûködés és tervmegosztás, a hatósági elõírásoknak és
kivitelezõknek szánt tervcsoma8. ábra. KAPSARC Energia Kutató Intézet, Riyadh, gok kidolgozása és karbantartása
Szaúd-Arábia © Zaha Hadid Architects
professzionális BIM (épületinformáció modellezõ) platformot
A KAPSARC intézet egy olyan élõ, fej- igényel. Egyes szoftverfejlesztõ cégek saját
lõdõ organizmushoz hasonlít, amely sejtek fejlesztési keretek között igyekeznek olyan
osztódásaként keletkezett. Térbeli, hexa- kiegészítõket ajánlani, amelyek az algoritmigonális kiindulási formát használva, térbeli kus tervezési munkamódszereket hivatottak
kristályszerû elemeket generálva, a helyi ég- támogatni. Ezek a saját fejlesztésû algoritmihajlati és környezeti adottságokat figyelembe kus programkiegészítõk legtöbbször korlátovéve állítottuk elõ az épületet a sivatagban, zott funkcionalitással bírnak.
az Arab-félszigeten. A hatszögletû térkapA poligonokkal történõ modellezés nem
csolatok lehetõvé teszik azt, hogy a tervezési teszi lehetõvé a másod- és harmadfokú görprogram minden részletét figyelembe ve- bék, illetve ezekbõl képzett felületek pontos
gyük, illetve teljesítsük. A külsõ, áttört épü- és gyors ábrázolását, szerkesztését. Ilyen felletburok olyan mikroklímát biztosít, amely adatokra sokkal jobban használható az ún.
védelmezi az alatta elterülõ épületet a sivata- NURBS (nem uniform, racionális B-spline)
gi éghajlat nagy hõmérséklet-ingadozásától. modellezés, amelyet elsõsorban gépészmérA belsõ terek - a huzamos tartózkodásra ter- nöki és ipari formatervezést segítõ alkalma158
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Grasshopper grafikus felhasználói
felületének köszönhetõen matematikai, illetve programozási
ismeretek nélkül aknázhatjuk ki
az algoritmikus tervezés nyújtotta
lehetõségeket.
„A legkedveltebb tervezés
során használt alkalmazásunk a
Rhino; annak ellenére, hogy ez
nem egy BIM (épületinformáció
modellezõ) alkalmazás. Jelenleg
a Graphisofttal közösen dolgozunk egy olyan tervezõi munkakörnyezet megvalósításában,
amely élõ kapcsolatot biztosít a
Rhino és az ARCHICAD között.
9. ábra. Dong Housing Development, Koppenhága, Ez lehetõvé teszi, hogy algoritDK © Bjarke Ingels Group (BIG)
mikus tervezõi eljárásokat BIM
munkakörnyezetben használhaszások használnak, itt ugyanis nagy pontos- sunk bármely tervezési fázis során.”7
sággal kell reprodukálni komplex görbéket
„Az ARCHICAD a Graphisoft által fejés felületeket. Egy NURBS felületet pillana- lesztett professzionális BIM alkalmazás. A
tok alatt poligonná alakítható, ugyanakkor kétirányú Grasshopper-ARCHICAD kapegy poligonból gyakorlatilag reménytelen -, csolat lehetõvé teszi azt, hogy az építészek
illetve nagyon sok munkát igénylõ feladat - a fejlett és sokoldalú algoritmikus eljárásokat
NURBS generálása. Javasolt tehát olyan szá- használjanak, miközben rendelkezésükre áll
mítógépes alkalmazást használni algoritmi- minden olyan tervfeldolgozást, csapatmunkus tervezés céljára, amely támogatja a natív kát, interaktív tervbemutatást és dokumenNURBS modellezést.
tálást biztosító eszköz, amit egy professzionáA Robert McNeel & Associates által fejlesz- lis BIM platform nyújthat.” [8]
tett Rhinoceros (Rhino) és Grasshopper talán a
legelterjedtebb szabad vonalvezetést használó,
Együttmûködés társtervezõ mérNURBS modellezõ és az algoritmikus módszereket is támogató számítógépes alkalmazás. A nökökkel
Ez az esettanulmány azt szemlélteti, hogy
miként lehet az építésztervezõ által megálmodott, algoritmikus eszközök segítségével
modellezett projektet BIM alapokon feldolgozni, és ezzel együtt bepillantást nyújt a szakági tervezõkkel - épületenergetikusokkal,
gépészekkel és világítástechnikai szakmérnökökkel - folytatott, BIM-alapú tervmegosztási
10. ábra. Rhinoceros, Grasshopper, AR- folyamatokba is.
CHICAD kétirányú, élõ kapcsolat: algoA szabad vonalvezetéssel tervezett maritmikus BIM © Robert McNeel & Associates, gas épület térhatároló szerkezetén elõször
GRAPHISOFT
külsõ árnyékolókat helyezünk el, miközben
Világítástechnikai évkönyv 2016-2017
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kezelõfelületen - matematikai
ismeretek nélkül - matematikai
szabályokat és generatív eljárásokat rendeljenek hozzá a Rhino-ban készített modellhez.
A Grasshopper segítségével a
tervezõk egy térhálót fektettek
a korábban létrehozott NURBS
felületmodellre. Ez lehetõvé tette azt, hogy a komplex NURBs
modellt egységesen kiosztott,
csoportokba sorolható sík ele11. ábra. Épületburok, térháló, panelkiosztás, mekkel képezzék le. Az azonos
3D-rács-tartószerkezet, árnyékolószerkezet egyet- színû felületelemek méretei
len BIM modellben © Michele Calvano és Mario Sacco, Ar- megegyeznek, amelyek a gyárchiRADAR
tási folyamatokat és költséget is
optimalizálják.
A Grasshopper és a Rhino fontos elõnyei
optimalizáljuk a gyártási költségeket és segítjük a kivitelezési munkákat is az árnyékolók közé sorolhatjuk azt is, hogy minden Rhino
geometriájának egységesítésével. Ez után szó NURBs felületmodellen végzett változtatást
lesz arról is, hogy miként használható a BIM azonnal és automatikusan lekövet a térhámunkamódszer a természetes és mestersé- ló-kiosztás. Ez a modellkapcsolat tehát nem
ges világítás illesztési problémájának optimá- szûnik meg azután sem, miután a térhálót
generáltuk, ráadásul a teljes projektfájl mérelis megoldásához.
Az ismertetendõ épületet és az alkalma- te nem több, mint 200 KB!
zott munkafolyamatokat Michele
Calvano és Mario Sacco (ArchiRADAR) olasz építészek készítették. [9] Ez a projekt elsõ díjat
nyert a GRAPHISOFT által meghirdetett „Algoritmikus tervezés
BIM környezetben” pályázaton.
A koncepcionális, szabad
vonalvezetéssel
létrehozott
geometria Rhinoceros alkalmazással készült. A Rhino segítségével egyszerûen, grafikus 12. ábra. A Grasshopper használatával parametrifelhasználói felületen hozhatunk kus jellemzõkkel láthatjuk el a Rhino modelleket ©
létre NURBS görbéket és képez- Michele Calvano és Mario Sacco, ArchiRADAR
hetünk ezekbõl felületeket. A
A következõ lépésben a NURBs felületre
grafikus kontroll-fogópontok használatával,
3D nézetben szerkeszthetõ, módosítható és generált, sík tárháló egységek segítségével
parametrikus árnyékolópaneleket helyezünk
igazítható a létrehozott felület.
A Grasshopper a Rhino algoritmikus ter- le. Ezek a panelegységek az aktuális elhelyevezési eszközöket biztosító kiegészítõje. Le- zés és tájolás, továbbá a napállás alapján válhetõvé teszi azt, hogy az építészek grafikus toztatják helyzetüket, ami a benapozás ellen
160
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elemeket. A helyszín földrajzi
jellemzõinek és tájolásának megadása után lehetõségünk van
olyan parametrikus árnyékoló
panelek betervezésére, amelyek
az adott napállást követve változtatják az árnyékoló lamellák
helyzetét.
Az ARCHICAD professzi13. ábra. Grasshopper - Rhino - ARCHICAD kétirá- onális BIM munkakörnyezete
nyú, élõ kapcsolat, BIM alapú munkakörnyezet © lehetõvé teszi a NURBs alapoMichele Calvano és Mario Sacco, ArchiRADAR
kon nyugvó épületmodell tervdokumentációjának - metszet,
optimális védelmet biztosít. A földrajzi fek- homlokzatok, alaprajzok stb. - elõállítását
vés, valamint a nappálya-diagram bemenõ és tervlapokra helyezését, továbbá készítheadatait ARCHICAD-ben fogjuk meghatá- tünk modell alapú anyag-, elem- és költségrozni és hozzárendelni a panelekhez a követ- kimutatásokat is a tervezés bármely szakakezõkben.
szában. Látványtervek és mobil eszközökön
Az élõ, kétirányú Grasshopper-ARCHI- megtekinthetõ, interaktív BIMx tervbejárás
CAD kapcsolatnak köszönhetõen paramet- is bármikor elõállítható.
rikus árnyékoló szerkezeteket
oszthatunk ki a térháló pontjait
felhasználva. A kétirányú kapcsolat a tervezési fázis minden
szakaszában elérhetõ és rendelkezésre áll, tehát akár a kiviteli
tervdokumentáció
készítése
során is „büntetlenül” módosíthatjuk a NURBs felületet - a kétirányú kapcsolat, valamint a BIM
munkakörnyezet automatikusan
lekövetik az összes érintett változást a térhálóban, a panelek
kiosztásában, elhelyezésében és 14. ábra. Parametrikus ARCHICAD árnyékoló elemek generatív kiosztása és elhelyezése © Michele Caltájolásában is.
Minden olyan változás, ame- vano és Mario Sacco, ArchiRADAR
lyet ARCHICAD BIM környezetben végzünk, hatással lesz a Rhino-GrassAz ARCHICAD BIM terv szabadon meghopper modellre és viszont. A bemutatott osztható szakági társtervezõ mérnökökkel
projekt ARCHICAD fájl mérete mindössze is .IFC és .BCF fájlformátum használatával
13 MB. Ez a kis fájlméret lehetõvé teszi azt, (OPEN BIM). Az épület-térháló geometria
hogy a modellszerkesztési és -frissítési mû- modellje megosztható szerkezettervezõ
veletek elvégzéséhez egy átlagos számító- mérnökökkel. Az itt bemutatott példában
gép-konfiguráció is tökéletesen megfelel.
TEKLA Structures alkalmazás használatával
A terv kidolgozása során felhasználhatunk készült el a térbeli rácsostartó szerkezeti vázparametrikusan konfigurálható ARCHICAD lata. A szerkezettervezõk által kidolgozott teVilágítástechnikai évkönyv 2016-2017
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tervfázisban, a kiviteli tervek
elõállítása során történik. Ezt a
világítástechnikai mérnök - tehát
nem az építészmérnök - végzi.
A BIM alapú tervfeldolgozás lehetõvé teszi azt, hogy az építész
által létrehozott „épület információ adatbázis” részét képezze
a szakági tervezõk - pl. világítás15. ábra. Teherhordó vázszerkezet létrehozása technikai szakmérnökök - által
(TEKLA Structures) és a modell ellenõrzése (So- létrehozott tervinformáció is. Ez
libri Model Checker) © Michele Calvano és Mario Sacco, alapvetõ feltétele annak, hogy az
ArchiRADAR
építész tervezés eredményeként
kialakult természetes világítás
herhordó váz geometriáját és javasolt csomó- jellemvonásait alapul véve, meghatározzuk
pontjait az építész tervezõkkel is meg lehet és dinamikusan szabályozzuk a mérnökök
osztani. Elvégezhetõ a gépészeti rendszerek munkája során tervezett mesterséges világítás
és a szerkezeti elemek ütközésvizsgálata, karakterisztikáját.
amely további tervegyeztetés
alapjául is szolgálhat.
A Grasshoppper algoritmikus eszközeivel elõállított Rhinoceros modell használható az
épület energetikai jellemzõinek
vizsgálatára is. A Ladybug és a
Honeybee Rhino kiegészítõk
lehetõvé teszik a Rhino modell
Energy Plus alkalmazásban történõ elemzésének elkészítését. 16. ábra. Szakági tervezés BIM alapokon © Graphisoft
Az ARCHICAD is lehetõvé teszi ARCHICAD és DDS-CAD Building
építészek által is könnyen elvéAz eltérõ tervezési fázisban, eltérõ tervezõ
gezhetõ energetikai kimutatások elkészítését, továbbá lehetõség van az energetikai személy által elõállított épületinformációt egymodell egyéb alkalmazásokkal történõ meg- ségesen és egyetlen modellben kell kezelnünk
osztására is (pl. PHPP, iSBEM, VIP-Energy, ahhoz, hogy pl. a természetes és mesterséges
gbXML, illetve az ún. „zöld” IFC formátum világítás dinamikus illesztésének kérdésére
olyan választ adhassunk, amelyet az épület
használatával).
üzemeltetése során is hatékonyan használhatunk.
Természetes és mesterséges
Az építészek által használt BIM-alapú
világítás illesztése
számítógépes alkalmazások - önmagukban Egy épület belsõ tereinek természetes vi- ugyan nem alkalmasak szakági tervezésre; de
lágítási lehetõségei - az épület energetikai jel- alkalmasak arra, hogy az eltérõ alkalmazást
lemzõivel együtt - az építésztervezõ döntései használó szakági tervezõk munkájának eredrévén - meghatározásra kerülnek. A mester- ményét koordinált módon kezelni tudják.
séges világítás tervezésére egy jóval késõbbi OPEN BIM alapú tervfeldolgozás esetében
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- a fotorealisztikus látványtervek és számítógépes animációk
elõállítására használatos programok is fejlõdtek. Ezek az alkalmazások sem használhatóak
mesterséges világítás tervezésére, ugyanakkor az építész látványtervek készítése során most
már lehetõség nyílik arra, hogy a
világítótest-gyártó cégek adatbá17. ábra. Építész, vázlatos látványtervek gyors ké- zisát (IES fotometrikus adatokat
szítéséhez, egyszerûsített világítástechnikai beállí- tartalmazó fájl) használhassuk.
tások ©Graphisoft ARCHICAD
Ez segít abban, hogy az építész
látványtervek elõállítása során a
lehetõség nyílik a társtervezõk által végzett
mesterséges fényforrások és lámmódosítások - új, törölt és módosított ele- patestek a gyártói jellemzõket figyelme véve
mek - pontos követésére és dokumentálásra, viselkedjenek.
továbbá elektronikusan hitelesített revíziós
A társtervezõ mérnökök olyan programolista is készíthetõ.
kat használnak, amelyek képesek a szakági
Az építészek számára fontos az általuk ter- tervezési követelményeket és a helyi szabvezett épület benapozásának és természetes ványokat is figyelme venni. Számos kisebb
világítási lehetõségeinek vizsgálata, hiszen ez és nagyobb szoftverfejlesztõ cég kínál megépítész döntések eredményeként alakul ki a oldásokat szerkezettervezõknek, épületgékoncepcionális tervezés során (épület tömeg- pészeknek és villamos tervezõknek. A BIM
formálása, tájolása, ablakok, bevilágítók mé- alapú munkafolyamatok elõnyeit minden
rete, elhelyezése stb.). A természetes világítás alkalmazás igyekszik egyre jobban kihasználtervezését ugyanakkor nem az építészek ni. Ez nemcsak a tervegyeztetés során nyújt
végzik, õk kézhez kapják a társtervezõ mérnökök által végzett
munka eredményét. A világítástechnikai mérnökök munkájából
az építészeket elsõsorban a lámpatestek száma, színe, formája
és befoglaló geometriája érdekli,
mert ezek befolyásolják az épület belsõépítészeti kialakítását.
A lámpatest geometriai jellemzõit az építész BIM alkalmazások kezelni is tudják, sõt a geometrián túl megadható néhány 18. ábra. Foto-realisztikus látványtervek készítéséolyan - nagyon leegyszerûsített hez IES fotometrikus adatokat használó világítótest
- fényforrásjellemzõ is, amely a beállítások © Maxon Cinema 4D
látványtervek elõállításához segítséget nyújthat.
számos elõnyt, de költséghatékony és kézenAz elmúlt évek során - a számítógépek fekvõ megoldást nyújt számos olyan terveszámítási teljesítményének növekedésével zési és üzemeltetési problémára is, mint pl. a
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dinamikus árnyékoló modul;
valamint a világítástechnikai
mérnök által - a kiviteli tervfázis során - készített villamos-,
ill. mesterséges világítási rendszer minden részlete egyazon
központi BIM adatbázis részét
képezze. Az egységes, központi
BIM adatbázisban minden olyan
bemenõ adat rendelkezésre áll,
amely a természetes és mester19. ábra. Épületvillamossági és világítás tervezés séges világítási rendszerek illeszBIM integrációval © DDS-CAD Electrical, DIAlux
tése során szükséges lehet.
természetes és mesterséges világítás illesztése
és költséghatékony üzemeltetése. Nézzünk
erre egy konkrét példát.
A Data-Design Systems10 (DDS) több olyan
számítógépes megoldást kínál, amely kifejezetten épületek szakági tervezése során használható (épületgépészet, megújuló energiát
hasznosító rendszerek tervezése, villamos- és
világítás tervezés stb.). Minden DDS alkalmazás támogatja az OPEN BIM alapú munkafolyamatokat, amely lehetõvé teszi azt, hogy a
szakági tervezõk által elõállított tervezési adatok - adatvesztés és koordinációs hibák nélkül
- a központi épületinformációs modell részét
képezhessék.
Az épületvillamossági és világítástechnikai
tervezõk számára ajánlott DDS-CAD Electrica [1] programcsomag 2D és 3D munkakörnyezetet is nyújt, a tervezés és tervdokumentálás minden fázisában használható, továbbá
modell-alapú tervkapcsolatot kínál a sokak
által használt DIAlux [12] és Relux [13] programokkal is. Támogatja továbbá a buildingSMART [14] által gondozott, nyílt, modell-alapú
tervmegosztásra és egyeztetésre fejlesztett
.IFC [15] és .BCF [16] standardokat is, amelyek
az OPEN BIM alapú munkamódszerek során
használatosak.
Ez a munkamódszer lehetõvé teszi azt,
hogy az építésztervezõ által - a tervezés kezdeti fázisában - használt, algoritmikus tervezési munkamódszer eredményeként létrejött
164

Összegzés
Az algoritmikus tervezési folyamatok a
természetben megfigyelhetõ szabályrendszert
használnak. Matematikai összefüggések és paraméterek használatával impozáns épületformákat generálhatunk. A formai kialakításon
túl használhatjuk ezeket az összefüggéseket
arra is, hogy elvégezzük a természetes és mesterséges világítás illesztését, optimalizáljuk az
épület energiafogyasztását, építési és üzemeltetési költségeit.
Az épület tervezésének kezdeti szakaszában hozott építész döntések akár 80%-ban
meghatározhatják a megépült épület energetikai és természetes világítási jellemzõit. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha - energetikai és
természetes világítási szempontokat tekintve
- rossz döntéseket hozunk a tervezés kezdeti
szakaszában, akkor azt a késõbbi szakaszok során már nem lesz módunkban építészi eszközökkel korrigálni (tájolás, tömegformálás stb.).
Az algoritmikus tervezési módszerek nagyban
segíthetnek energetikai- és természetes világítás szempontjából is jobb tervezési döntések
meghozásában.
A szakági mérnökök az építészterveket és
koncepciót alapul véve tervezik meg az épület világítási, hûtési, fûtési, szellõzési rendszereit. Megfelelõ tervkoncepció kialakításával
optimalizálni lehet a mesterséges világítási és
épületgépészeti rendszerek teljesítményigé-
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20. ábra. Külsõ, moduláris árnyékoló
elemek generatív képzése, Grasshopper - ARCHICAD © Michele Calvano és Mario
Sacco, ArchiRADAR

nyét, ami az épület fenntartási és üzemeltetési
költségeinek csökkentését is jelenti. A koncepcionális tervek tehát nemcsak az épület formai
kialakítását, de a mesterséges világítás energiafogyasztását és az épület energetikai jellemzõit,
továbbá fenntartási költségeit is alapvetõen
meghatározzák.
„Az épületeket ma már elláthatjuk dinamikusan változó jellemzõkkel, amelyet akár a
„viselkedés” jelzõvel is illethetünk. Az épületburok valós idõben képes követni a környezeti
változásokat, mindezért a tervezõknek nem
csak megtervezni kell az épületet, de fel kell
készíteniük azt a megfelelõ „viselkedésre” is,
azaz a változások valós idejû követésére. A számítógépes programok fejlõdésének köszönhetõen az épületek dinamikus viselkedésének
megtervezése jóval egyszerûbb algoritmikus és
generatív tervezési eljárások használatával. Matematikai összefüggések és paraméterek használatával adhatjuk meg az épületek viselkedésének szabályait. Ez lehetõvé teszi azt, hogy



bonyolult, de közvetlen kapcsolatot hozzunk
létre a környezet dinamikusan változó jellemzõi és a komplex építész terv között. Azt a személyt, aki a kapcsolat létrehozásáért, továbbá
a két oldalról érkezõ adathalmaz kezeléséért
felelõs, hívhatjuk „algoritmikus” tervezõnek. A
feladata az épület formájának meghatározásán
túl a kivitelezési és gyártási munkafolyamatok
ellenõrzése is.” [17]
Az algoritmikus tervezõi eszközök segítséget nyújthatnak az épület geometriájának
formálása, a transzparens szerkezetek, ablakok
számának, méretének és elhelyezésének meghatározására, a fix- vagy dinamikus árnyékolási
rendszerek kialakítására. A BIM munkakörnyezet használata lehetõség nyújt a szolár nyereség dinamikus elemzésére, amely segít a fûtési és természetes világítási - sokszor szemben
álló igényeinek - optimális kezelésére.
A BIM alapú tervezés és az algoritmikus eljárások alkalmazása lehetõvé teszi az árnyékoló
rendszerek optimális kiépítését a helyi éghajlati
és földrajzi adottságok figyelembe vételével.
Megoldható a természetes és mesterséges világítás dinamikus illesztése a helyi éghajlati
adottságok, az épület formai kialakítása, a belsõtér funkciója, konkrét használata, valamint a
moduláris árnyékoló rendszer sajátosságainak
figyelembe vételével.
Az itt ismertetett BIM alapú, algoritmikus
tervezési munkamódszer egyedi építészeti
formák kialakításán túl, segít optimális energetikai tulajdonságokkal rendelkezõ épületek
tervezése, építése és üzemeltetése során is.
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5 Shajay Bhoosan, Computational Design
Group, Zaha Hadid Architects
6 DaeWha Kang, Associate, Zaha Hadid Architects
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A Planck-eloszlásokról és
a fényforrások ekvivalens
színhőmérsékleteiről
– Erbeszkorn Lajos –

A Nap sugárzási spektruma – eltekintve
a légkör szűk abszorpciós sávjaitól – jól közelíthető a 6000 K hőmérsékletű fekete-test
emissziós spektrumával. Ez a foton-eloszlás
az emberek jelentős részében a szem-agy
együttes feldolgozása után közel azonos
színérzetet kelt (színtévesztők kivételek).
A fényforrások rendkívül különböző foton-energia spektrumokkal rendelkeznek.
Ezek színhőmérsékletét az átlagember színérzete alapján adják meg, azon fekete-test
sugárzó hőmérsékletét választva, amely a
„legjobban hasonlít” az adott fényforrás színérzetéhez. A szerző a fekete-test és a fényforrások energia-spektrumainak közvetlen
összehasonlítását javasolja a fényforrások
színhőmérsékleteinek
meghatározására,
amelyet megkülönböztetésül ekvivalens
színhőmérsékletnek célszerű elnevezni.

1. Bevezetés
A világítástechnikához kapcsolódó fogalmak egy része akkor alakult ki, amikor még
a fénynek az emberi szemek által történő
észlelése „gyerekcipőben” járt. A szín-háromszög, a színdiagram, a színinger diagram elnevezések ma már helytelennek tekinthetők. Dr. Schanda János professzor úr
is számtalanszor kifejtette, hogy a szem-agy
együttes információ feldolgozása után a tudatunkban színérzet keletkezik. A CIE által
rögzített diagram tehát magyarul helyesen
megnevezve: színérzet diagram.
A fényerősség – mint alapfogalom – egysége, a kandela ma már adott térszögbe kisugárzott teljesítményként definiált. A gyakorlatban
csak a leszármaztatott egységeket (lumen, lux)
szabadna használni. A kandela kizárólag olyan
optikai hitelesítő mérőrendszerek egységének
a megnevezése, amelyekhez érvényes hitelesítő bizonyítványok tartoznak.
166

A korrelált színhőmérséklet CIE meghatározásai sem valami megnyugtatóak. Az
ezzel kapcsolatos problémákra később részletesen kitérek.

2. Az emberi szemhez kötődő
kutatások hatása
A lámpák, fényforrások fotobiológiai biztonságával – többek között – az IEC 62471
szabvány foglalkozik. Az egyik a hőhatás
(780 – 1400 nm), a másik a fotokémiai veszélyeztetés, az ún. „kékfény hatás” (380 –
700 nm), amikor a nagyenergiájú fotonok
irreverzibilis változásokat eredményeznek
a retinában. A kölcsönhatás tehát összetett.
Több egymástól független kísérlet igazolta, hogy a nagyenergiájú, kék színérzetet keltő fotonok, amelyek még éles képet
alkotva el tudják érni a retinát, ott a nagy
energiakoncentráció következtében egy kis
területet, akár foto-érzékelőket is véglegesen tönkre tudnak tenni. A hatás közvetlenül nem érzékelhető. (Meg kell jegyeznem,
hogy kezdetben a röntgenorvosok, akik a
páciens átvilágításakor, a kép nézésekor maguk is a röntgennyalábban voltak, de nem
voltak ólomköténnyel felvértezve, két-három évtized multán rákban elhaláloztak.)
Azt is megállapították, hogy az esti, lefekvés előtti órákban az ember anyagcseréje
megváltozik[1] és a sárga-folt érzékenysége a százszorosára nő. A Zentralverband
Elektrotechnik und Elektroindustrie e.V.
Fachverband Licht, valamint VDE Prüf- und
Zertifizierunginstitute Gmbh 2014-ben elfogadta és ismertette az OSRAM által kibocsátott, a hatásokat összegző függvényt,
amely a hullámhossz függvényében mutat
egy valószínűségi eloszlást, az adott energiájú fotonok relatív szemkárosító hatását
(1. ábra). Ennek a görbének a maximuma
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450 nm-nél van. Ez a „kék” LED-ek domináns sávja, alkalmazásukkal valósítják meg
a TV-k, monitorok, laptopok, tabletek, mobiltelefonok jelentős részében a kápráztató
kijelző felületet. A modern autók lámpái, a
LED-es fényvetők a jó fényhasznosítás céljából ugyancsak ezt a szemre veszélyesnek
nyilvánított „kék” fénytartományt erőteljesen sugározzák. A levonható következtetés:
bár a szokásos mérések, fogalmak a fotonok
energiáit elkendőzik, azonban a fény-fotonok energetikai sajátosságait nem lehet figyelmen kívül hagyni.

1. ábra. A fénytartomány és veszélyessége az emberi szemre

Mellőzni kell a pillanatnyi üzleti, kereskedelmi érdekeket és a hosszú távú egészségügyi szempontokat kell az előtérbe helyezni.

3. Hogyan lehet egy fényforrást
jól jellemezni?
Elsődlegesen úgy kell kezelni, mint egy
adott frekvenciasávban működő eszközt,
amely a teljesítményét a reá jellemző foton-energia eloszlással a térbe kisugározza.
Az energiaspektrum mérésével az eszköz
a gyártása során és később is tárgyilagosan
ellenőrizhető, paramétereinek vizsgálatához emberi érzékeléshez kötődő tényezők
nem kapcsolódnak. Lézerek, keskenysávú
LED-ek paraméterei csak így rögzíthetőek.
A mért energiaspektrumoknak a láthatósági függvénnyel való szorzása – ami a szubjektív emberi tényezőt jelenti – igazán nem
probléma. Vegyük szemügyre a 2. ábrát.

2. ábra. λ 380-800 nm,
cm2)/nm



φ: 0 7,5 (µW/

Az abszcissza a szokásos hullámhossz
szerint skálázott, az ordináta viszont[(µW/
cm2)/nm] egységű. Nyilván az adott energiaspektrumhoz meg kell adni a kisugárzási
irányt, a távolságot, meg a térbeli eloszlási görbéket is. Az is észrevehető, hogy az
adott spektrum nagyon eltér az értékeiben
közel egyenletesen, folyamatosan változó
Planck-görbeseregtől [2], valamint (6. ábra).
Az izzólámpák esetében könnyű volt az
emittált fényspektrumot a fekete test sugárzási eloszlásával jellemezni, ezért bevezethették a jelentősen egyszerűsítő fogalmat:
a színhőmérséklet fogalmát. Egy fogalom,
amelynek értéke sok mindent rögzített.
Sajnos a későbbiekben a színre helyezték
a hangsúlyt, nem pedig az adott emissziós
spektrumot legjobban megközelítő tényleges hőmérsékleti eloszlásra. Ez ugyanis a
világítástechnika beépített csapdájává vált.
Miért? Eltekintve a dekorációs világításoktól
(karácsonyi füzérek, reklámok stb.) a lámpák feladata a környezetük megvilágítása.
A belső terekben, a lakószobákban, munkahelyeken, de a külterületeken is a környező
tárgyak felületének reflexiós tulajdonságai
az elsődlegesek az emberi érzékelés számára [3]. Lehet, hogy egy fényforrás színe
nem egyezik meg a CIE színérzet diagram
Planck görbéjének a színével, de ha az adott
hőmérsékleti eloszláshoz az energiasűrűség
függvénye átlagosan a legközelebb esik,
akkor ennek ellenére a legkevesebb színi
problémát okozza a környezetének megvi-
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lágításakor. Eltekintve az ún. művészi megoldásoktól, az emberek a nappal megszokott színeket, világításokat kedvelik.
A jó hatásfokú fényforrások a megvilágítási szintet – kevés kivételtől eltekintve – a
nappali szint közelébe emelték. Ezért a nappali láthatósági-függvény jellemző már az
esti észleléskor is, amit a fényforrás paraméterek kialakításánál figyelembe kell venni.

A problémát egy narancs-barna színszűrő optikai denzitásának (OD) menete (4.
ábra) igazolja. A kék tartományt a szűrő a
milliomod részére csökkenti, azaz a barna
színek tartománya a zöld és vörös sávot ös�szekötő egyenesre kellene, hogy essen az
ábrázolásban.

4. Miért nem szimpatikus nekem a CIE színérzet diagram és
felhasználása a színhőmérséklet
megállapítására?
A 3. ábra a CIE színérzet diagram. Kívül,
a görbe vonal mentén helyezkednek el a különböző energiájú fotonok (nanométerben),
azaz a való világ, míg a belseje az emberi színérzet tartomány a Planck-görbe vonalával.
Vegyük sorra, hogy mi nem tetszik.
• A színérzet egy részét nem tartalmazza. A
barna színt a piros és zöld megfelelő keveréke hozza létre, és mivel ez az ábrázolásnál egybe esne a szivárványszínek vonalával, nincs lehetőség a szemléltetésükre.

4. ábra. Egy narancs-barna szűrő jellemzői[4]

• A CIE által definiált összefüggések, színinger egyeztetőfüggvények viszonylag
szűk látószögre érvényesek (2° - 1934,
10° - 1964). A 5. ábra mutatja a különbségeket. A világítástechnikában használt
fényforrások zöme jelentősen nagyobb
térszöget sugároz be.

5. ábra. A CIE színingeregyeztető függvények[5]

3. ábra. A CIE színérzetdiagram
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• A CIE színérzet diagram: egy kiválasztott
MacAdam ellipszisen belüli színérzet nagyon sokféle módon létrehozható. Erre
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jó példa a Wyszecki & Stiles [6] által publikált három, rendkívül különböző energiaspektrum, de mindegyiknek a színérzete azonos, azaz közép-szürke adott, C
típusú fényforrás esetén.
• Miért kell akkor a CIE színérzet diagramban a Planck-eloszlások színérzetét
is ábrázolni, és ennek alapján következtetni egy ismeretlen fényforrás színhőmérsékletére. Amúgy pedig éppen
a Planck-görbe vonalának az irányába esnek a színérzet bizonytalansági,
MacAdam ellipsziseinek a nagytengelyei.
Az emberi fényérzékelés számára a színekben éppen ez a legkevésbé megkülönböztethető irány. Feltételezhetően
a felhők járásából eredő színhőmérséklet-változások észlelését a szem-agy
együttes tompítani akarja.
• Tehát a fizikai valóságot először bonyolultan transzformálják egy bizonytalanabb biológiai jellemzőre, majd ebből
következtetnek vissza egy másik fizikai
valóságra. Az adott eljárás önmagában
nem alkalmas az így meghatározott korrelált színhőmérséklet bizonytalanságának a megállapítására sem. Erre a célra
egy sokkal bonyolultabb eljárást kell
végrehajtani és a színvisszaadási indexet
is meg kell határozni. A két paraméter
együttese jellemezheti a fényforrás minőségét tömörített módon.
• Terjednek a mobiltelefonra letölthető
alkalmazások, amelyekkel a beépített
érzékelőkre és CIE összefüggésekre alapozva színhőmérsékleti adatok határozhatóak meg. Például egy reklámban a
bejelölt felületre, amely alapvetően szürkének néz ki, 9873 Kelvin a kijelzés. A
téves eszmék lehet, hogy a CIE definíciók alapján terjednek. Magyar Wikipedia,
címszó: színhőmérséklet, idézet: „Napos
idő, árnyékban: 6000 K # Nappal, kissé
felhős égbolt: 8000 K # Borult, ködös
idő: 10 000 K”. Angol Wikipedia, címszó: Color temperature, idézet: „6500 –



9500 K LCD or CRT screen # 15 000
– 27 000 K Clear blue poleward sky”

5. Javasolt módszer a fényforrások
spektrumának közelítő jellemzésére: ekvivalens színhőmérséklet
megadása.
Induljunk ki abból, hogy egy alkalmazott
fényforrás ne veszélyeztesse hosszú távon
az emberi szem egészségét lehetőleg az élete végéig, és ez a paramétereiből kiolvasható
legyen.
A természetközeli fekete-test sugárzás –
amelyhez az emberi látószerv alkalmazkodott – elfogadható referenciaként.
Kérdés: ha van egy fényforrás spektrumunk, milyen egyszerű módszerrel állapítsuk meg a neki megfelelő, közel azonos tulajdonságú fekete-test hőmérsékletet?

6.ábra. Normált Planck-görbék, láthatósági függvény

Először is az 1. ábrán látható veszélyességi
függvény alapján a 470 nm-es hullámhossz
jó a veszélyességi tartomány elkülönítésére.
Másként ábrázolva (6. és 7. ábrák) a láthatósági függvény másik oldalán nagyjából szimmetrikusan a 660 nm-es érték a megfelelő.
A 470 és a 660 nm-es határokkal (zöld vonalakkal) kijelölt ablak közrefogja a „szükséges
fénytartományt”, amelyet a 7. ábrán, az energiasűrűségi ábrázolási módban adok meg.
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eltérések alapján a kérdéses spektrumhoz és
rögtön adódnak a különbségek is.

7. ábra. Planck-görbék a fotonenergia
függvényében

A 380 – 470 nm-es legyen a „veszélyes
fénytartomány”. Ha képezem a veszélyes
és szükséges tartományok összenergiáinak
hányadosát (8. ábra), akkor a Planck-eloszlások alapján a szükséges referenciaértékek
adottak.

9. ábra. A referenciafüggvény az
ismeretlen emissziós spektrum ekvivalens színhőmérsékletének meghatározásához

Az eljárás egyszerű, áttekinthető. Nyilván az a legtökéletesebb fényforrás, amelyiknek az eltérései a referenciaeloszlástól
minimálisak.

8. ábra. A referenciaként szolgáló
arányok

A 9. ábrán már a referenciafüggvény értékei vannak ábrázolva.
Egy ismeretlen spektrum esetében hasonlóképpen képezni kell az adott hányadost.
Az ordináta értékétől az abszcisszával párhuzamost húzva és a keresztezési pontot levetítve adódik az ekvivalens színhőmérséklet
értéke. Az ehhez az értékhez tartozó eloszlást (6. ábra) már csak illeszteni kell lineáris
170

10. ábra. Két spektrum, a lila függvény
az energiaspektrum értékeinek számolásához kell, mivel a résszélesség energiában jelentősen változik. Az illesztett
függvények jobboldalt zölddel jelöltek.

6. Alkalmazási példák
Kísérletképpen két ismeretlen színhőmérsékletű LED-spektrumot választottam.
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A 10. ábrán bal oldalt a megszokott módon
(abszcissza nm-ben, lineárisan) skálázottan,
míg a jobboldalt ugyanazok az eloszlások a
fotonenergia függvényében láthatóak. A bal
oldali ábrán a spektrométer résszélessége
állandó, 10 nm volt. Ezeket az értékeket a
jobboldali abszcisszára átszámolva energiában folyamatosan változó résszélességeket
kapunk 21 meV-tól egészen 86 meV-ig. Ennek következtében az energiasűrűség-függvények értékei is eltérnek a baloldalt ábrázolt értékektől, méghozzá a matematika
törvényszerűségei szerint négyzetesen a
kiválasztott referenciaértékekhez (470 nm)
képest. Az energia összegzéseket bármelyik
rendszerben elvégezhetjük és ugyanarra
az eredményre jutunk. Azt viszont be kell
látni, hogy a hagyományos spektrométerek
az energiasűrűség függvényeket a nagyobb
energiájú tartományban közelítőleg négyszer rosszabb felbontással határozzák meg.
Az eltérések támpontot adhatnak a színvisszaadás minőségére. Lehetséges azonban, hogy egy súlyfüggvényt kell kialakítani
az átlagember csapjainak érzékenységeire
alapozva, mert a különböző fotonenergiákon tapasztalt azonos eltérések nem biztos,
hogy azonos hatásúak.
Az internetről letöltöttem [7] egy gyártói
lapot, ahol három, megadott színhőmérsékletű LED-spektrum található. A 2011-es adatokat 2014 novemberében is megismételték. A három fényforrás színhőmérsékletei
rendre: 2700, 4000, 5700 Kelvin. A javasolt
ECT (Equivalent Colour Temperature), azaz



ekvivalens színhőmérsékleti értékek: 2600,
6100, 5700 Kelvin. A két szélső érték rendkívül jó egyezést mutat, a középső viszont
hatalmas eltérésű, méghozzá kedvezőtlen
irányban. Vagy egy 6000-es értéket 4000re elírtak és ezt 3 év alatt sem vették észre,
vagy az alkalmazott CIE színillesztő függvények az adott tartományban nem az igaziak.
Ez utánjárást igényel, mivel a szemmel történő ellenőrzés is a 6,1 kK értékű illesztő-függvényt tartja megfelelőnek.
A 2. ábra spektrumának ECT értéke:
4 kK.

7. Összefoglalás
A javasolt paraméter (ekvivalens színhőmérséklet, angolul: equivalent colour
temperature, rövidítve: ECT) és annak meghatározási módszere a Planck-eloszlásokkal
történő közvetlen összehasonlításokra alapozott. Áttekinthető és a szem védelmét is
biztosítja, mivel az emittált veszélyes fénytartomány összenergiáját a szükséges fénytartomány összenergiájához viszonyítja.
Megbízható mérőeszközök készíthetőek
a 380 – 470 nm és a 470 – 660 nm tartományok összenergiájának a mérésével energia-sűrűségi spektrumok felvétele nélkül is.
A spektrumfelvételek alapján meghatározott eltérések a fényforrás és a referencia-spektrum között lehetővé tehetik a
csapok színérzékelését figyelembe véve a
színvisszaadási jellemző becsült értékének a
meghatározását.
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Lektorok: Dr. Dézsi Gyula, Dr. Szabó
Ferenc
A lektorok a cikket közlésre alkalmasnak találták, annak ellenére,
hogy nem mindenben értenek vele
egyet.
Véleményüket idézzük:
• „A fényerősség egység új definíciója a
candelát összekapcsolta az elektromos
teljesítménnyel úgy, hogy hosszú elméleti és kísérleti munkák eredménye
alapján meghatározták az abszolút fényhasznosítás 630 lm/W, értékét. Ezek
alapján különböző módszerek alkalmazásával; folyékony hőmérsékletén
-4K- működő elektromos helyettesítéses
radiométer, Si-fényelem önkalibrációs
technika, a PQE-módszer (predictable
quabtum efficiency); meghatározták a
detektorok, jelen esetben Si-fényelemek
abszolút spektrális érzékenységét. A
fényelemeket láthatósági függvényhez
való illesztő szűrővel és ismert területű apertúrával ellátva gyakorlatilag egy
megvilágításmérő hozható létre. Ezek
csak merőleges megvilágítás esetén
használhatók. Ezek együttesen testesíthetik meg egy adott ország fotometriai
alapegységét. Több ország mellett ez
van Magyarországon is. Ezek a fotomé-
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•

•
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•
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terek kalibrációval rendelkeznek. A hitelesítés más fogalmat jelent. A gyakorlati
világítás technikában a candelát a legritkább esetben használják, de az a kijelentés, hogy nem is lenne szabad használni, egy világítástechnikai cikkben leírni
nem igazán elfogadható.
A röntgenorvosok helyett a témához
közelebb álló ívhegesztésnél használt védőszemüvegek szükségességét találóbb
lenne megemlíteni. Használatuk nélkül
az UV A és UV B sugárzás vakságot is
okozhatna.
Nem kétséges, hogy az UV felé haladva a
kék fény erősebben szemkárosító hatású,
ezzel a problémával a látással foglakozó
szakembereknek, szemorvosoknak a véleményét is érdemes lenne meghallgatni.
Az 1964 kiegészítő színrendszerben a
számított színkoordináták a színdiagramon belül esnek.
A 3. és a 4. fejezetben sok érdekes felvetés, vitatkozásra okot adó vélemény található, amivel lehet egyetérteni, valamint
vitatni.
A 6. fejezetben szereplő a gyártói adatlapról idézett 6000 K valószínűleg hibás
érték.
A publikáció magas színvonalú, sok értékes, érdekes problémát vet fel, amelyekről a továbbiakban érdemes a szakembereknek kifejteni a véleményüket.”
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– Kosák Gábor –

Óvjuk meg az éjszakát!

Az ünnepek környékén, a tél legsötétebb
időszakában mindennél nagyobb az igény
arra, hogy a hosszú sötét estéket minél világosabbá változtassuk. De a fények nem
csak ünnepi hangulatot teremtenek, hanem
negatív hatással is lehetnek az emberekre és
a természetre.
Egy nemzetközi kutatói szervezet, a
LoNNe (Loss of the Night Network, Az égbolt elvesztése) közzétette a kültéri világítással kapcsolatos gyakorlati iránymutatását. A
tanácsok hozzájárulnak a fény fenntartható
használatához városainkban, az emberek és
a környezet javára. Javaslataik honlapjukon
(http://www.cost-lonne.eu) szabadon hozzáférhetők és felhasználhatók.
A fény hatással van a növényekre, az állatokra és az emberekre is. Akár kis mennyiségű, rossz időben érkező fény is megzavarhatja az élőlények belső óráját, a hormonok
termelését, és akár a teljes ökoszisztémát
is károsan érintheti. A ragadozó-zsákmány
kapcsolatok felborulhatnak és az éjszakai
fajok növekvő mértékben elveszthetik életterüket. Hosszú távon mindez a biológiai
változatosságot is veszélyezteti. Mindezek
ellenére hajlamosak vagyunk arra, hogy a
szükségesnél jobban megvilágítsuk településeinket. A közvilágítás szakmai szervezetei

(Magyarországon a Világítástechnikai Társaság) már évek óta szorgalmazzák, hogy
a közvilágítás csak oda világítson, ahova
kell és csak a szükséges mértékben, és kerülni kell az égbolt felé irányuló világítást.
Ennek ellenére az éjszakai fények mennyisége inkább növekszik, mintsem csökkenne. A helyzet javítása érdekében a kutatók
négy cselekvési javaslatot fogalmaztak meg.

Az utcákat – amennyire csak lehet –
egyenletesen és kis intenzitással világítsuk
meg. Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lx megvilágítással
elérhető. Ez az útvilágítási szabványoknak
(MSZ EN 13201 szabványsorozat) megfelelő
legkisebb útosztály (MSZ CEN/TR 132011:2015). A szabványsorozat legújabb kiadása
MSZ EN szabványsorozatként 2016 novemberében jelent meg angol nyelvű nemzeti
szabványként, de már készül a magyar nyelvű kiadása. A szabványsorozat jövőbeli fejlesztésének arra kell irányulnia, hogy a látási
feladat, a közlekedés biztonságának csökkentését elkerülve, minél kisebbek legyenek
az ajánlott megvilágítási értékek. Ez csökkenő energiafogyasztást és CO2-kibocsátást
eredményez.
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges
használat idejéhez. Este 10 óra vagy éjfél
után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően a közvilágítás fénye csök-
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kenthető. A megvilágítási szintek akár 5080%-os csökkentése is lehetséges. A nem
közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni,
ha nincs arra közvetlen szükség.

Az MSZ EN 13201
szabványsorozat részei:
MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Útvilágítás.
• 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok
kiválasztásához.
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MSZ EN 13201-2:2016 Útvilágítás.
• 2. rész: A világítási jellemzők követelményei.
MSZ EN 13201-3:2016 Útvilágítás.
• 3. rész: A világítási jellemzők számítása
MSZ EN 13201-4:2016 Útvilágítás.
• 4. rész: A világítási jellemzők mérési
módszerei.
MSZ EN 13201-5:2016 Útvilágítás.
• 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők.
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– Mancz Ivette –

A Világítástechnikai Társaság 2015 decemberében kapta kézhez a Szeged Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Iroda Környezetgazdálkodási és Közmű Osztályától Szeged Városának Közvilágítási Tanulmánytervét, amely tartalmazza többek között
a város közvilágításának felmérését. A Világítástechnikai Társaság szakemberei áttekintették a 2014 októberében készült közvilágítási
tanulmánytervet és Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal képviselői, valamint a
Világítástechnikai Társaság szakemberei arra
a megállapításra jutottak, hogy a LED-technológia gyors fejlődése, a világítástechnikai követelményrendszer megalkotását teszik szükségessé,
amely Szeged Megyei Jogú Város Világítási
Mestertervében kerül megfogalmazásra.
A Mesterterv két fő fejezetből áll. Az első
fejezetben kerül definiálásra a városi Mesterterv fogalma és céljai. Bemutatásra kerül
a tervezési környezet, amely magába foglalja a geometriai sajátosságokat, a város úthálózatát, valamint az érvényes jogszabályokat
és szabványokat. A vizsgálatok összefoglalásának eredményeként elkészült a világítási
konfliktustérkép, ami térképesen jeleníti
meg a gyalogátkelőket, tömegközlekedési
járművek megállóhelyeit, közintézményeket, orvosi rendelőket, kórházakat, valamit
magasabb rendű utak kereszteződéseit.
A közvilágítás aktív és passzív elemeinek meghatározásán túl a fényszolgáltatás
kérdéskörével is foglalkozik a Mesterterv.
A városi világítás üzemszerű működéséhez
több gazdasági szereplő összehangolt tevékenysége szükséges, amelyeknek financiális
érdekeltsége eltérő. Ebben a helyzetben az
önkormányzat koordinációs szerepe elengedhetetlen a költségek optimalizálásában.
A fényszolgáltatás olyan szolgáltatási forma,
ami egyesíti a szolgáltatásokat.

A világítási megoldások tipizálása során
Szeged Megyei Jogú Városra jellemző utak
és a világítási feladathoz tartozó MSZ EN
13201:2015 szabvány 1... 5 tagjai által javasolt
besorolás is definiálása került. Útmutatást
ad a tanulmány a nagy forgalmú, országos
és nagytérségi útvonalak városon belüli szakaszainak, a városrészek jelentős főútjainak,
gyűjtőútjainak, kis forgalmú lakóövezeti
utak és gyűjtőútjaiknak, a konfliktusterületeknek, valamint a gyalogosok és kerékpárosok által használt területre vonatkozóan.
Az első fejezet még általános jellemzőket
tartalmaz, nem veszi figyelembe egyes világítási zónákra vonatkozó specifikált előírásokat, ami már a második fejezet témakörébe tartozik.
A szabványos közvilágítás megvalósításának alapfeltétele, hogy adott világítási
zónán belül, a világítási feladathoz illeszkedően történjék a közterületek felosztása.
Figyelembe kell venni a világítási zónákra
vonatkozó előírásokat és ennek megfelelően kell az útvilágításra vonatkozó szabvány
által javasolt besorolásokat alkalmazni. Egy
adott világítási feladathoz több világítási
helyszín is tartozhat, amelyet a tervezéshez
szükséges geometriai jellemzők definiálnak.
A világítási berendezések arculata négy
főbb típusba lett besorolva. A funkcionális
arculat a világítási feladat követelményeinek kielégítésére szolgál, megjelenésében
egyszerű formakövetésű világítótest, nem
tartalmaz olyan formai elemeket, amelyek
az esztétikai élménynövelése céljából hoztak létre. A parkvilágítók a funkcionalitást
és az esztétikai elemeket részben ötvöző
lámpatestek, amelyek általában egyszerű,
körszimmetrikus formakövetésűek és fényeloszlásúak. A modern dekoratív lámpatestek a funkcionalitáson kívül, esztétikailag modern megjelenésükkel növelik az
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épített környezet formavilágát. A dekoratív
historizáló lámpatestek pedig jellemzően
óvárosi környezetben, historikus épületek
által határolt utcák, terek megvilágításánál
alkalmazzák. Kialakítását tekintve alkalmazkodnak az épületek stílusához.
A Szegedi Világítási Mesterterv illeszkedik az országos és a városi ágazati szabályokhoz, összhangban van a kapcsolódó
városüzemeltetési ágazatok érdekeivel,
elsősorban az elektromos ellátás, a közlekedés, a rendvédelem-közbiztonság, és a
településrendezés szakmai előírásaival, és
együttműködik a településrendezési, városépítészeti és városüzemeltetési célok megvalósításában. Jelen változata, a megbízóval
való egyeztetés alapján, nem tartalmaz
konkrét előírásokat a városi díszvilágításokra. A díszvilágításra önálló díszvilágítási
Mesterterv elkészítése szükséges.
Szintén még az első fejezetben található
a város területi felosztása alapján a 122 világítási zóna meghatározása. Az egyes területek határvonalaira már kihatással voltak a
zónatípusok, amely a második fejezet témaköre. A világítási zónák vizsgálata során, a
zónán belüli lámpatestek arculati megjelenésén és mennyiségi jellemzőin túl kiszámításra került a lámpatestek átlagos életkora,
teljesítményfelvétele.
Feladata volt még a Mestertervnek korszerűsítési ütemtervjavaslat elkészítése is. A
város vezetésének célja, a kiépült közművek
és infrastruktúra szempontjából, a lakosság
a város belső területein belüli megtartása,
ezért a korszerűsítési koncepció ezekre a
területekre fókuszál. Egyik megközelítési
szempont az üzemeltetési költségek optimalizálásának érdekében, a lámpatestek
átlagos életkora világítási zónán belül. A javaslat szerint az első ütembe azok a zónák
kerültek, ahol a lámpatestek átlagos életkora meghaladja a 19 évet. A többi ütemben
pedig az ütemszám növekedésével csökken
a világítási zónák berendezéseink átlagos
életkora. Ez azt jelenti, hogy az egyes üte176

mekben az évek múlásával, mindig azok a
világítási zónák kerülnek sorra, ahol a lámpatestek életkora 20 év körülire tehető. A
másik megközelítési szempont a beruházások megtérülési mutatói. A jelenlegi közvilágítás költségeit ismerve, feltételezve egy
megtakarítást, illetve egy becsült beruházási költséget, a sorrend felállítható. Ennek a
megközelítésnek az a kockázata, hogy azok
a területek fejlesztése elmaradhat, ahol a
megtérülési mutatók kedvezőtlenebbek.
A legtöbb esetben ez abból adódik, hogy
a közterületek alulvilágítottak. Elmondható, hogy a tisztán gazdasági megközelítés
helytelen. Egyes ütemek meghatározásához
elengedhetetlen a valós geometrián alapuló
világítástervezés. Ehhez tartozóan a megtakarítás- és megtérülésszámítások, valamint
a zónák csoportosítása, ami területi, gazdasági és városfejlesztési szempontból olyan
egységet alkotnak, ami még a finanszírozhatóság keretein belül marad. Azaz a kedvező és a kedvezőtlen megtérülési mutatójú
világítási zónák optimális halmaza ad egy
korszerűsítési ütemet.
A Mesterterv második fejezete szabályozási koncepció, amiben megfogalmazásra
kerülnek azok az irányelvek, gyakorlati normák és szabályozók, amelyek a különféle
időtávokra érvényesíthető célok tekintetében a fejlesztések során követendők. A szabályozási koncepció első része szakmai és
műszaki alapfogalmakat tartalmaz. Az általános irányelvek és a városképi elvárásokon
túl rávilágít a köz- és közlekedésbiztonság, a
városi közterületi hierarchiához és szerkezethez illeszkedés szempontjaira is. A tervezési
szempontokban megtalálható a gyártó-független követelményrendszer a közvilágítási
lámpatestek kiválasztására, a gyalogátkelők
világításának kialakítására vonatkozó előírások, irányelvek, a világításvezérlési lehetőségek, és jelentős hangsúly helyeződik a fényszennyezés minimalizálására.
A település utcáit, részeit (külterület, belterület, történelmi városrész stb.) világítási
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osztályba, zónákba kell sorolni a vonatkozó
szabvány szerint. Az esztétikai, műszaki és
energiagazdálkodási szempontok teljesítése
érdekében, az egyes világítási zónákra vonatkozóan meghatározásra került a zónára
vonatkozó elfogadható felültervezési tartomány, a világító berendezések elrendezésének lehetséges módja, berendezések arculati megjelenése, az alkalmazott fényforrás
színhőmérsékleti tartománya, a világítási
zónában kijelölhető legkisebb világítási osztály, a lehetséges fényáramszabályozás maximális időtartama és mértéke, illetve a zónák területére vonatkozó tervezési műszaki
előírások.

A Mesterterv összesen 9 zónát
tipizál:
• Belvárosi világítási zóna
Városépítészeti, turisztikai, közbiztonsági
szempontokat figyelembe véve a történelmi
belvárosra definiált zóna, a Tisza Lajos körút és a Huszár Mátyás rakpart által határolt
terület.
• Kiemelt világítási zóna
Városrészi központok, a Boldogasszony
sugárút Kossuth Lajos sugárút–Tisza Lajos
körút–Londoni körút által határolt terület,
illetve a városba bevezető utak
• Általános világítási zóna
Sűrű beépítettségű lakóterületi övezet,
Kiemelt világítási zónát körülölelő, határoló
területek.
• Kertes, mezőgazdasági területes világítási zóna
A város külső területe, amelynek beépítettsége nem haladja meg a 15%-ot.
• Lakótelepi világítási zóna
Többszintes épületeket magába foglaló
lakóterületi övezet.
• Hidak és Hídfőterek világítási
zóna
Belvárosi híd, Híd utca Roosevelt téri
szakasza, Bertalan híd, valamint a jövőben
megépülő híd.



• Tisza menti világítási zóna
A Tisza partján kialakított közlekedési
útvonalak.
• K+F világítási zóna
A város északi határán a Budapesti út
mellett elterülő modern kutatóközpont, valamint a délkeleti részén található kutatás és
fejlesztési terület.
• Természetvédelmi területek
világítási zóna
A város közigazgatási határán belüli természetvédelmi övezetek.
• Ipari területek világítási zóna*
A város azon jól elkülöníthető területei,
ahol csak ipari létesítmények találhatók (ipari parkok).
• Kereskedelmi területek világítási zóna*
A város azon jól elkülöníthető területei,
ahol csak kereskedelmi létesítmények találhatók.
A szabályozási koncepció külön fejezete
foglalkozik a létesítés szabályain belül a világítástervezés követelményeivel, és azt is
előírja, hogy világítástechnikai szakmérnök
bevonása szükséges a tervezési munkákhoz.
Bevezeti a terv ellenőrzésének folyamatát.
A tervezőnek már a tervezési szakaszban
meg kell adnia azokat a helyszíneket, ahol
a megvalósulást követően a világítási osztálynak való megfelelőséget méréssel ellenőrizni kell. Minden világítási osztályban
az ott alkalmazott világítótest terméktípus
változataira ki kell jelölnie egy-egy világítási
helyszínt.
Szerepet kapnak még a fejezeten belül
az üzemeltetés főbb szempontjai, a villamos
energiafogyasztás elszámolásának és a berendezések nyilvántartásának szabályai is.
A Mesterterv készítése során a kiinduló
adatok, a rendelkezésre álló információk, térinformatikai rendszerben kerültek feldolgozásra Meixner Zsolt segítségével. Az ő munkája
tette lehetővé, hogy az adatok és információk egy rendszer építőköveivé válhassanak. A
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módszer előnye, hogy minden információ egy
adatbázisban megtalálható, és a különböző
szempontok együttes vizsgálatára van lehetőség. Bár a hagyományos módszerekkel készített tervek, tanulmányok szakértelem birtokában hasonló eredményekhez vezethetnek,
azonban ez az eszköz komplexebb képet tud
nyújtani egy város világításáról.
A Mesterterv közel egy éves munka
eredménye. Készítői, Horváth Dezső, aki
a jelenlegi közvilágítás elemzését végezte,
Major Gyula, aki többek között a fényszen�nyezésre vonatkozó szabályokat alkotta
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meg, Mancz Ivette a konfliktustérképet és a
világítási zónákat határozta meg, és Schulcz
Gábor analitikus munkájának köszönhetően
megismerhető a közvilágítás szabályozásainak jelenleg elérhető lehetőségei, bemutatva azok előnyeit és hátrányait is.
Köszönet illeti Szeged Megyei Jogú Város
Városüzemeltetési Irodájának és a Városi Főépítészi Iroda munkatársait. Segítő közreműködésük eredményeként a Mesterterv nemcsak a mának, a jelen körülményeinek szól,
hanem a rövid és hosszú távú városi fejlesztési tervekkel harmonizálva készülhetett el.
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– Kosák Gábor –

A szabványosításról általában
A szabványokról, műszaki tartalmuk ismertetéséről, azok alkalmazásáról már sok
cikk jelent meg, sok előadást lehetett meghallgatni, de magáról a szabványosításról ritkán szól előadás, ismertető. A szabványosítás
egyfajta rendszerezésre való törekvés. A természetben is megfigyelhető, hogy a hangyák
meghatározott sémák szerint építik fel hangyabolyukat, társadalmuk meghatározott
elvek alapján épül fel, adott szerepkörökbe
osztva végzik tevékenységüket. Az emberi
társadalom már a korai időkben is ösztönösen szabványosított. Az írás, az írásjegyek
kialakulása maga a tiszta szabványosítás.
Az emberi test méreteihez igazodó mértékegységek (hüvelyk, arasz, láb) használata, a
Nap és a Hold járását alapul vevő időmérés,
az óra időtartamának 60 percre, vagy a kör
360 fokra osztása a szabványosítás kezdeteit
jelentették. A tudatos szabványosítás megjelenésében mérföldkőnek számított az 1791.
évi francia nemzetgyűlés, amely elfogadta a
métert és a kilogrammot a hosszúság, illetve
a tömeg egységeként. 1875-ben ez vezetett
az európai államok többségére kiterjedő méteregyezmény elfogadásához. Megjelentek
az első szabványok a vasúti nyomtáv és az
űrszelvény, valamint a téglák méreteinek
meghatározására. A huszadik század elején a
fejlett országok többségében megalakultak a
szabványügyi szervezetek (1901-ben az angol,
1917-ben a német, 1920-ban az osztrák, 1921ben a magyar).
A szabványosítást többféleképpen fel lehet
osztani. Alkalmazási terület szerint például
elektrotechnikai szabványosítás, általános
szabványosítás (minden, ami nem elektrotechnika), távközlési szabványosítás. Az alkalmazás kiterjedése szerint pedig a szabványosítás
általában négy szinten megy végbe: vállalati,

nemzeti (országos), regionális és nemzetközi
szinten.
A nemzeti és a nemzetközi között elhelyezkedő regionális szintnek többnyire az a célja,
hogy a fejlődő országok jobban be tudjanak
kapcsolódni a nemzetközi szabványosításba,
továbbá könnyebben tudjanak alkalmazkodni
a nemzetközi szabványokhoz. Ez alól kivételt
képez az európai szabványosítás, amely az
európai gazdasági integrációnak és az ehhez
kapcsolódó jogharmonizációnak fontos eszközévé vált.
Nemzetközi Szabványügyi Szervezetek:
ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet;
IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai
Bizottság;
ITU: Nemzetközi Távközlési Egyesület.
Az ITU a távközlés területére nemzetközi
ajánlásokat dolgoz ki és tesz közzé. Ezzel a
tevékenységével olyan jelentős nemzetközi
egységesítési eredményeket ért el, hogy „de
facto” a harmadik nemzetközi szabványügyi
szervezetnek tekinthető.
Európai Szabványügyi Szervezetek:
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság;
CENELEC: Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság;
ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi
Intézet.
A nemzetközi elektrotechnikai szabványosítás áttekintése
IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission)
Elsőként a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság jött létre, mert ezen a területen volt legégetőbb a nemzetközi megállapodás, részben a
villamosságban rejlő balesetveszély elhárítása,
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részben a villamos készülékek csatlakoztathatóságát biztosító azonos feszültségszintek meghatározása céljából. Az 1906-ban megalakult
IEC tevékenysége a két világháború alatt és
között nem tudott kellőképpen kibontakozni,
majd az ISO létrejötte után, 1947-ben az IEC is
aktívvá vált. Jelenleg az IEC-nek 60 tagja és 23
társult tagja van. Az IEC eleinte főleg a villamos biztonság kérdéseivel foglalkozott, később
egyre nagyobb teret kapott az elektronika is.
Az IEC által kiadott publikációk száma több
mint 6000.
Az IEC szervezeti felépítése, fontosabb
szervei:

1. ábra. Az IEC szervezeti felépítési sémáján a kék szín a szabályalkotó, a türkizkék
a döntéshozó, a sötétkék a végrehajtó szerveket jelöli

Az IEC legfelső szerve a Tanács (Council),
amelyben minden, az IEC tagtestületeként
működő nemzeti elektrotechnikai bizottság
képviselve van. Az IEC tagtestületei nem a
nemzeti szabványosító szervezetek, hanem
a nemzeti elektrotechnikai bizottságok, de
számos országban ezek a nemzeti szabványosító szervezetek keretein belül működnek. Magyarországon a Magyar Nemzeti
Elektrotechnikai Bizottság az MSZT kerete180

in belül mint az MSZT/NB1 bizottsága működik. A Tanács határozza meg az IEC napi
politikáját, valamint hosszú távú stratégiai és
pénzügyi céljait.
A Tanácsi Testület (Council Board, CB)
hajtja végre az IEC tanácsának politikáját és
az ebből fakadó feladatokat. A CB hagyja jóvá
a Tanács napirendjét, készíti elő a tárgyalási
anyagokat, észrevételezi a többi IEC-szerv beszámolóit.
A Végrehajtó Bizottság (Executive Committee, EXCO) hajtja végre a Tanács és a Tanácsi Testület döntéseit, felügyeli a Központi Iroda működését, tartja a kapcsolatot a nemzeti
elektrotechnikai bizottságokkal.
Az IEC-ben folyó szabványosítási tevékenység három nagy szervezetben folyik.
A Szabványosításirányító Testület (Standardization Management Board, SMB) felel
az IEC szabványosítási munkáinak felügyeletéért, beleértve az IEC műszaki bizottságok
létrehozását, feloszlatását, illetve a bizottságok hatáskörének, valamint a szabványok
kidolgozási idejének meghatározását, annak
betartatását.
A szabványalkotási munka közel 103 műszaki bizottságban (Committee, TC) folyik. A
nagy területet felölelő TC-k albizottságokat
(Sub-Committee, SC) hoznak létre egy-egy
részterület szabványainak kidolgozására, ös�szesen 77 albizottság működik. A konkrét
munka, a szabványok kidolgozása a TC-k vagy
SC-k alá tartozó munkacsoportokban (WG),
karbantartó csoportokban (MT) és projektcsoportokban (PT) folyik. A munkacsoportok
nagyobb területet összefogó állandó szervezetek, az MT-k és PT-k inkább egy szabvány vagy
szabványsorozat fejlesztését látják el, hosszabb
inaktív időszakokat beiktatva munkatervükbe.
A több bizottságot érintő műszaki határterületek kapcsolattartására, szakkifejezések egyeztetésére szolgálnak a kapcsolattartó csoportok
(JMT, JWG). A műszaki bizottságokba az IEC
tagjai léphetnek be teljes jogú szavazati joggal
bíró P-tagként vagy megfigyelő, O-tagként. A
P-tagság kötelezettségekkel jár, elvárás az ak-
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A világítástechnikai szabványosítás
tív közreműködés a bizottsági munkában, a
szabványalkotás folyamatában. A megfigyelői
státusz nem jár kötelezettségekkel, a tájékozódáson túl lehetőséget ad az O-tagnak a véleménynyilvánításra.
Magyarország az IEC/TC 13 ELECTRICAL ENERGY MEASUREMENT AND
CONTROL, VILLAMOSENERGIA-MÉRÉS ÉS -SZABÁLYOZÁS műszaki bizottság titkárságát látja el.
A Piaci Stratégia Testület (Market Strategy
Board, MSB) a technológiai változásokat figyeli és a piaci igényeket, prioritásokat határozza
meg, ezekről készült jelentéseit a Tanácsi Testületnek küldi el.
A Megfelelőségértékelési Testület (Conformity Assessment Board, CAB) feladata
az IEC termékmegfelelőséggel kapcsolatos
tevékenységeinek irányítása. A CAB felel az
IEC megfelelőségértékelési tevékenységének
kialakításáért és a más, ilyen témával foglalkozó nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért. A CAB évente legalább egyszer
ülésezik.
Az IEC honlapja (www.iec.ch) az adatok,
információk kincsesbányája és ehhez a legtöbb
esetben még belépő kódokra sincs szükség.
Rengeteg adatot tartalmaz a műszaki bizottságokról, az IEC-szabványokról.

Az európai elektrotechnikai szabványosítás áttekintése
CENELEC: Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (European Committee for
Electrotechnical Standardization)
A nemzetközi szabványok átvétele gyakran
nem elegendő Európa gazdasági integrációs
törekvéseinek megvalósításához. Egyes esetekben azért, mert elkészítésük és egyeztetésük túl sok időt vesz igénybe, más esetekben
azért, mert Európának olyan szabványokra
van sürgősen szüksége, amelyek kidolgozása
iránt nemzetközi szinten nincs kellő érdeklődés. Ezért van szükség az európai szabványok
kidolgozására. A CENELEC az IEC regionális



tükörbizottsága, munkájának csaknem 75%-át
az IEC-szabványok változatlan vagy módosításokkal való átvétele képviseli. A többi önálló,
„tiszta” európai szabvány. A CENELEC-nek
jelenleg 34 tagja van. A CENELEC-tagság
nemcsak a CENELEC által kiadott szabványok
formális átvételét jelenti, hanem kötelezettségvállalást is von maga után az átvett szabványok
változatlan bevezetésére és a nekik ellentmondó szabványok visszavonására.
A CENELEC szervezeti felépítése:

2. ábra. A CENELEC szervezeti felépítési
sémája

AZ CENELEC legfelső szerve a Közgyűlés
(General Assembly, AG), melynek feladatkörébe tartozik minden olyan ügy, amelyet a Társulási Alapokmány ide utal és minden, a Nemzeti Elektrotechnikai Bizottságok által benyújtott
kérés. Tagjai: az elnök, az alelnök, a pénztáros,
a CENELEC-tagszervezetek (nemzeti elektrotechnikai bizottságok) delegációja. Hasonlóan
az IEC-hez a CENELEC tagtestületei nem a
nemzeti szabványosító szervezetek, hanem a
Nemzeti Elektrotechnikai Bizottságok.
Az Ügyvezető Igazgatóság (Administrative
Board, CA) a CENELEC költségvetési, szabályzati, jogügyi kérdéseivel és a Központi Titkárság személyzeti ügyeivel foglalkozik a Közgyűlés határozatainak megfelelően.
A Műszaki Igazgatóság (Technical Board,
BT) feladata a CENELEC szabványosítási programjának irányítása, a szabványosítási munka
szervezése, koordinálása, a műszaki bizottsá-
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A nemzetközi, az európai és a magyar elektrotechnikai szabványosítás.
A világítástechnikai szabványosítás

gok (és albizottságok) létrehozása/feloszlatása.
A Műszaki bizottságok/albizottságok/referáló bizottságok (TC/SC/SR) tükörbizottságai
az IEC megfelelő bizottságainak. A könnyebbség érdekében a számozásuk is azonos. A
CENELEC bizottságai, albizottságai ugyanúgy
munkacsoportokra (WG-kre) oszlanak.
A Referáló Bizottságok (Reporting Secretary, SR) tükörbizottságai az IEC bizottságnak
azokon a műszaki területeken, ahol nincs
különálló európai érdek. Feladatuk, hogy információt szolgáltassanak a Műszaki Igazgatóságnak az IEC-ben folyó munkáról. Ezeken
a területeken általában nem készülnek önálló
európai szabványok, az IEC-szabványokat módosítás nélkül veszik át.
A BT-munkacsoportokat (BTWG-ket),
BT-feladatcsoportokat (BTTF-eket) a Műszaki
Igazgatóság különleges célokra vagy meghatározott feladatra, meghatározott időtartamra
hozza létre. Például a CLC/BTTF 69-3 Road
traffic signal systems (Közúti forgalomjelző
rendszerek) állandó bizottság meghatározott
célra.
Az IEC honlapja (www.cenelec.eu) az IEC
honlapjához hasonló felépítésű.

Az MSZT rövid bemutatása
Az Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
köztestület, amelyet az 1995. évi XXVIII.
törvény hozott létre. Az MSZT tagja az ISO
(International Organization for Standardization) és az IEC (International Electrotechnical
Commission) nemzetközi szabványosító szervezeteknek (az utóbbinak alapító tagja), a CEN
(European Committee for Standardization), a
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) és az ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
európai szabványosító szervezeteknek, valamint a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának, az IQNet-nek. Az MSZT az IEC
műszaki bizottságai közül 29-ben teljes jogú
szavazati joggal bíró P-tag, 113-ban megfigyelő,
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O-tag. Az MSZT honlapjának elérhetősége:
http://www.mszt.hu
Néhány szó a szabványosítási munkáról
Az MSZT-ben a szabványosítási munka hasonlóan a nemzetközi (IEC) és európai (CENELEC) szabványosító szervezetekhez, munkabizottságokban folyik. A műszaki bizottságok
(MSZT/MB-k) a nemzetközi és európai műszaki bizottságok tükörbizottságai, azok tevékenységét képezik le, azzal a különbséggel, hogy
egy magyar bizottság általában több nemzetközi és európai műszaki bizottság tevékenységét olvasztja magába. A műszaki bizottságokba
az MSZT tagjai léphetnek be és delegálhatnak
képviselőket.

Az MSZT-tagság feltételei
Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy
vagy gazdálkodó szervezet, amely az MSZT
alapszabályát elfogadja, magára nézve kötelezőnek tartja, és a tagdíjat fizeti. Ezért cserébe
képviselőt delegálhat a műszaki bizottságokba
(bizottságonként egyet), illetve szavazati joggal
nem bíró szakértőket is küldhet egy meghatározott eseményre vagy témára, illetve állandó
jelleggel. A képviselőnek szavazati joga van, a
nemzetközi szabványosító szervezetekbe is bejelenthető, így részt vehet nemcsak a magyar,
de a nemzetközi szabványok kidolgozásában
is. A nemzetközi vagy az európai szabványosításban való részvétel csak az MSZT-n keresztül
lehetséges. A képviselő, a szakértőbizottság
tagjaként megkapja az illetékes műszaki terület aktuális információit, hozzáfér az MSZT
adatbázisához.

A magyar szabványok
Magyarország a CEN- és CENELEC-tagsággal vállalta, hogy minden EN-szabványt
magyar szabvánnyá nyilvánít, és a nekik ellentmondó szabványokat visszavonja. Ennek megfelelően a szabványalkotás visszaszorult, illetve
áttevődött európai, illetve főként nemzetközi
szintre. Az MSZT szabványállományának 81%-
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A nemzetközi, az európai és a magyar elektrotechnikai szabványosítás.
A világítástechnikai szabványosítás
a EN-szabvány. Bizonyos területeket az EU a
tagországok szabványosítására hagy, például
háztartási csatlakozók. Ennek megfelelően léteznek MSZ szabvánnyá nyilvánított IEC szabványok (4%), azaz MSZ IEC szabványok, illetve
az úgynevezett tiszta MSZ szabványok (15%).

A CENELEC-hez történő csatlakozás következtében a magyar elektrotechnikai ipart érintő változások
Magyarország mint EU-tagország végrehajtotta a jogharmonizációt, bevezette az európai
irányelveket, jogszabályokat. Magyarországon
a nemzeti szabványosítást az 1995. évi XXVIII.
törvény szabályozza. Ebben rögzítve van, hogy
a nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes,
ahogy az Európai Unióban is. A törvény azonban lehetővé tette, hogy egyes jogszabályok
előírják egyes szabványok kötelező alkalmazását, mert a törvény kibocsátásakor még számos
olyan szabvány volt érvényben, amely jogszabályban nem szereplő biztonsági kérdésekkel
foglalkozott. Azóta az illetékes minisztériumoknak gondoskodniuk kellett arról, hogy
a biztonsági kérdéseknek legyen jogszabályi
hátterük és ne legyen szükség szabványok kötelező alkalmazásának elrendelésére, mert ez
felel meg az Európai Unióban általánosan elfogadott szabályoknak.
Mindenféle termékkel kapcsolatban alapvető igény, hogy az ne veszélyeztesse a felhasználó egészségét és személyi biztonságát. A
szabványok (mint független fórum által kidolgozott dokumentumok, amelyek összeállítását
szakértők végzik, és amelyek készítésekor az
érdekelteknek módjukban áll hallatni szavukat) a biztonságnak általában olyan szintjét
követelik meg, amely összhangban van más
országok előírásaival is, és amelyek szükségességét aligha lehet vitatni.
Ezeket a követelményeket a legtöbb országban jogszabályok is alátámasztják. A határt szabályzat és szabvány között, hogy mit
kell jogszabályba (törvénybe, kormányrendeletbe, miniszteri rendeletbe, szabályzatba stb.)



foglalni, és mit lehet rábízni az (önkéntes) szabványokra, az ún. „új megközelítés” elve határozza meg. Az „új megközelítés” elve értelmében a jogszabályalkotók a műszaki szabályozás
területén csak biztonsági, egészségügyi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, és ezek közül is csak a
leglényegesebb, általános követelményeket
egységesítik, a részleteket pedig rábízzák a
szabványosításra. Az irányelvek lényegében
azt az elvet mondják ki, hogy a termék legyen
biztonságos. A jogszabályok egységesítésére
az EU ún. direktívákat („irányelveket”) ad ki,
ezek tartalmát a tagországok jogszabályokon
keresztül érvényesítik. Az ezekben foglalt
általános elvek gyakorlati megvalósítására alkalmasak az ún. „harmonizált szabványok”.
Ezeket az EU hivatalos lapja is meghirdeti. Az
ilyen szabványok tekintetében kimondták azt
az elvet, hogy mindazokat a termékeket, amelyek az ilyen szabványokat kielégítik, olyannak
kell tekinteni, mint amelyek kielégítik a direktíva követelményeit is, ami számukra szabad
áramlást biztosít az EU területén.
Ez a gyakorlatban a következőket jelenti. A
gyártónak vagy a Közösségen belüli meghatalmazott képviselőjének le kell folytatnia a megfelelőségértékelési eljárást:
1. A gyártónak vagy a Közösségen belüli
meghatalmazott képviselőjének meg kell
állapítania, hogy termékére milyen direktívák (irányelvek) vonatkoznak. A termék
megfelelő, ha az összes rá vonatkozó direktívához (irányelvhez) harmonizált szabvány
előírásait teljesíti. Ha valamelyik harmonizált szabványt nem vagy csak részben
alkalmazza, olyan megoldást kell helyette
alkalmaznia, amely ugyanúgy kielégíti az
irányelv követelményeit, mint a harmonizált szabvány, azaz ugyanolyan biztonságot
eredményez. Ezt akkreditált, Európában elismert és felhatalmazott vizsgálóintézet által
kiállított tanúsítvánnyal kell igazolnia.
2. A termék megfelelősségét tanúsítvánnyal
kell tanúsítania, ami a következőkből áll:
Műszaki dokumentáció, amely tartalmazza
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a készülék általános leírását, a teljes mértékben
vagy részben alkalmazott harmonizált szabványokat, a harmonizált szabványok nem alkalmazása esetén a fent említett tanúsítványt.
EK megfelelőségi nyilatkozat, amely tartalmazza a készülék rendeltetésének megnevezését, típusának vagy egyedi azonosításra alkalmas megjelölését; a gyártó nevét és címét vagy
Közösségen belüli meghatalmazott képviselőjének nevét és címét; keltezéssel ellátott hivatkozást azokra az előírásokra (irányelvekre),
amelyeknek való megfelelőségről nyilatkoznak, amelyek biztosítják a készülék e rendeletnek való megfelelőségét; a nyilatkozat keltét.
A gyártó vagy a Közösségen belüli meghatalmazott képviselője a terméken alkalmazott
CE-jellel azt ismeri el, hogy elvégezte a fenti
eljárásokat és rendelkezik a megfelelő nyilatkozatokkal. A CE-jel az European Conformité
rövidítése (ez nem keverendő össze a rövidítés
téves [China Export] feloldásával).
Ellenőrzés: A termékek Európában előzetes
műszaki engedélyezési eljárás nélkül forgalmazhatók, a fogyasztóvédelem a forgalomban
levő termékeket ellenőrzi. Az NFM (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) a lakossági fogyasztásra szánt, az BFKH ( Budapest Főváros Kormányhivatala) az ipari felhasználású termékek
ellenőrzését végzi el.
A gyártó vagy a Közösségen belüli meghatalmazott képviselő feladata: a forgalmazó is
képviselőnek tekinthető, Európán kívüli termék esetén ő felel mindenért, ismernie kell az
előírásokat, meg kell győződnie arról, hogy a
termék megfelelő, jogosan viseli a CE-jelölést, a
gyártótól be kell szereznie a megfelelő tanúsítványokat vagy neki kell elvégeznie a megfelelőségértékelési folyamatot.

A világítástechnikai szabványosítás
Nemzetközi világítástechnikai szabványosítás, az IEC/TC 34 bizottság
szervezeti felépítése
Az IEC/TC 34 Lámpák és tartozékaik
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bizottság működési területe a fényforrások
(lámpák), a lámpafejek és lámpafoglalatok, a
lámpaműködtető eszközök és a lámpatestek
szabványainak előkészítése. A TC 34 négy
albizottságra oszlik: SC 34A Lámpák, SC 34B
Lámpafejek és -foglalatok, SC 34C Lámpatartozékok és az SC 34D Lámpatestek albizottságokra. Az albizottságok konkrét feladatokra
szerveződött projekt-teamekből és állandó
munkacsoportokból állnak. Az SC 34A munkacsoportja (a PRESCO) a fényforrások szabványosításával foglalkozik, az SC 34B munkacsoportjai az EPC1-2 a fénycsövek és izzólámpák
feje és foglalata szabványosításával, az EPC3 a
járműlámpák, az EPC4 a nagynyomású kisülőlámpák és egyéb lámpák feje és foglalata szabványosításával foglalkozik. Az SC 34C munkacsoportja (a COMEX) a működtető eszközök,
az SC 34D munkacsoportja (a LUMEX) a
lámpatestek szabványosításával foglalkozik. A
PRESCO az IEC legnagyobb munkacsoportja,
tagsága jelenleg kereken 100 fő. A TC 34-nek
magának is vannak olyan speciális területekkel
foglalkozó munkacsoportjai, mint például a fotobiológiai biztonság, terminológia vagy a világítási rendszerek. Megemlítésre érdemes még
az AG 1 (Chair’s Advisory Group) szervezeti
egység, amely az albizottság-elnökök, munkacsoport-vezetők tanácskozó testülete.
Az MSZT a PRESCO, az EPC-1, EPC-2, EPC3, COMEX és LUMEX munkacsoportokba
küldött magyar szakértőt.

Szabványosítás a munkacsoportokban
Az IEC TC 34 és albizottságai kétévente
üléseznek, ahol részben szervezeti kérdésekkel
foglalkoznak, továbbá meghallgatják az elmúlt
két évben végzett munkákról, esetleges nehézségekről szóló beszámolókat, és a szükséges
döntéseket (szavazások alapján) hozzák. A
szabványok kidolgozása a munkacsoportokban folyik. A munkacsoportok félévenként
üléseznek. Az üléseken született döntésekről
jegyzőkönyv (Minutes) készül.
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A nemzetközi, az európai és a magyar elektrotechnikai szabványosítás.
A világítástechnikai szabványosítás
A világítástechnikában tradicionálisan Európa szabja meg a szabványosítás menetét,
az IEC/TC 34 szervezeteiben az európai országok dominálnak, de az utóbbi években az
Amerikai Egyesült Államok is egyre jelentősebb szerepet vállal. Egyre erősebb a koreai
jelenlét (LED-fényforrásokkal kapcsolatban),
valamint a japán, orosz és az indiai jelenlét a
munkacsoportokban.

Európai világítástechnikai szabványosítás
Az európai világítástechnikai szabványosítás a nemzetközi szabványokat veszi át általában módosítás nélkül, csak nagyon kevés „tiszta” európai szabvány készül e tárgykörben. Az
IEC/TC 34 európai tükörbizottsága a CLC/TC
34Z, Lámpatestek és kapcsolódó készülékek
bizottság. Az IEC/SC 34A albizottság európai
tükörbizottsága a CLC/TC 34A, Lámpák. A
többi IEC albizottságnak nincs önálló európai
tükörbizottsága, őket is a CLC/TC 34Z képezi
le európai szintre.
Nem elektrotechnikai szabványosításhoz
tartozik az a CEN/TC 169, Alkalmazott világítástechnika műszaki bizottság, de annyira
fontos része a világítástechnikának, hogy nem
lehet kihagyni. A CEN/TC 169 a megvilágítással a világítási igények meghatározásával,
a megvilágítás mérésével foglalkozik, mint
például az útvilágítás, a munkahelyi világítás,
tartalékvilágítás. A CEN/TC 169 európai szabványosító szervezet, sokáig nemzetközi párja
nem is volt. Nemzetközi megfelelője, az ISO/



TC 274, Fény és világítás néhány éve alakult,
célja az ez irányú európai szabványosítás nemzetközi szintre emelése. Mindkét bizottságban
több magyar szakértőnk van.
Meg kell emlékezni a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságról, a CIE-ről. A CIE-t 1913ban alapították azzal a céllal, hogy elősegítse a
fényhez, világításhoz, színekhez, látáshoz kapcsolódó információk nemzetközi szintű cseréjét. A CIE az évek során 200 technikai jelentést
és mintegy 15 szabványt adott ki a fény- és a
színmérés és alkalmazás minden területéről.
Ezek képezik ma a nemzetközi méréstechnikai, tervezési és szabványosítási gyakorlat alapjait. A CIE szabványait a CEN/TC 169, illetve
most már az ISO/TC 274 veszi át és nyilvánítja
európai, illetve nemzetközi szabvánnyá. Magyarország az alapítás óta tagja. Több magyar
tagja is van.
Magyar világítástechnikai szabványosítás
A magyar világítástechnikai szabványosítás
szerve az MSZT/MB 838 Világítástechnika bizottság. Az MB 838 az IEC és CENELEC TC
34 és albizottságai tükörbizottsága, ezenkívül
a TC 76, Optikaisugárzás-biztonság és lézerberendezések és TC 97 VILLAMOS Létesítmények repülőterek világítási és jelzőberendezéseihez IEC és CENELEC bizottságok, valamint
a CEN/TC 169 és az ISO/TC 274 tükörbizottsága.
A bizottság az MSZT egyik legaktívabb bizottsága, a GE támogatásával szerepet vállal az
IEC/TC 34 és albizottságai munkájában, mindegyikben szavazóképes P-tag. Jelentős az aktivitása a fény és világítás területén is.
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Az új Hidegkúti Nándor Stadion
LED-sportvilágítása
Új követelmények, új eszközök, új módszerek
– Major Gyula, Vonnák István –

Az új Hidegkúti Nándor Stadion a Magyarországon zajló stadion építési program - műszaki értelemben - meghatározó
létesítménye.
A stadion méreteiben ugyan a kisebbek
közé tartozik (cca. 5000 fő), de két lényeges vonatkozásban is, a pályafüvesítés és a
pályavilágítás tekintetében Magyarországon először alkalmazott műszaki megoldások kerültek kivitelezésre.
A 2016. október 13-án átadott komplexum az első stadion az országban, amelynek LED-es sportvilágítása épült.
A stadion világításának és elektromos
hálózatának eredeti kiviteli terve még hagyományos, fémhalogénlámpás megoldással készült.
A világítási technológia gyors változását jellemzi, hogy a tervek elkészülte és
az építkezés befejezés közeli állapota által eltelt bő egy évben realitássá vált egy
ilyen méretű komplexum LED-es sportvilágítása.
A társtervezők (statikus, erős- és gyengeáramú tervezők), valamint a generálkivitelező rugalmasságát dicséri, hogy az
építkezés utolsó harmadában – amikor a
megrendelői döntés megszületett a LEDre váltásról – képesek voltak az összes felmerülő technikai problémát áthidalni, és a
vállalt határidőre, gyakorlatilag 8 hét alatt
elkészült az új világítás.
Az új Hidegkúti Nándor Stadion sportvilágításának megvalósítása során
• új világítási igényeket kellett kielégíteni,
• új tervezési módszerekkel kellett tervezni,
• új világítási eszközöket kellett alkalmazni,
• új módszerekkel kellett a méréseket elvégezni.
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A sportvilágítás főbb változásai
2012-től
A sportvilágításnak 2012-es londoni olimpia óta tartó robbanásszerű fejlődésének
vegytiszta megvalósulását láthatjuk az
MTK stadionban.
HDTV közvetítés általánossá válása
A HDTV közvetítés broadcast oldali
fejlesztései már 2000 óta rendelkezésre
álltak, és néhány országban már a 2000es évek közepén megkezdődött a HDTV
adások sugárzása, de nem vált általánossá.
(sajnos országunkban még ma sem az.)
A londoni olimpia volt az első, ahol már
minden eseményt HDTV minőségben
közvetítettek. (Sőt kísérleti jelleggel 3D
TV adások is voltak.)
A HDTV adások jóval nagyobb megvilágítási szinteket igényelnek, mint a
hagyományos SDTV adások. (Bár megjegyezzük, hogy a szakemberek között
nincs teljes körű egyetértés, mivel néhány
szakértő szerint jó minőségű SDTV adáshoz éppen olyan magas megvilágítási szint
kell, mint a HDTV-hez.)
Szuper lassított kamerák (Super
Slow Motion) általánossá válása
A szuper lassított kamerák definíciója a
szakmában még nem teljesen kristályosodott
ki. A továbbiakban SSM kamerának hívunk
minden olyan kamerát, ami másodpercenként legalább 300 képkockát tud készíteni
(angol szakkifejezéssel legalább 300 frame/s)
Az SSM kamerák arra szolgálnak, hogy
a TV-néző egy-egy nagyon gyorsan lezajló
jelenetet, amit az élő adás alatt nem tudott követni, extrém mértékű lassítással,
(gyakorlatilag a képet kikockázva) a néző
teljes egészében megértse és élvezze.
Az SSM kamerák teszik majd lehetővé
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a lassan minden sportágban megvalósuló
videó bíró rendszerek működését is.
Sok kamerás közvetítések
Régebben egy eseményt csak néhány, maximum 3-4 kamerával közvetítettek. A nézői
igények teljes kielégítése végett ma már egyegy fontosabb eseményt legalább 29 kamerával követnek.
Mélységélesség
megnövekedett
szerepe
A probléma egyidős a TV-s sportközvetítések megkezdésével, azonban a londoni
olimpia ebben a kérdésben is áttörést hozott.
A TV-társaságoknak az a szándéka, hogy a
TV-készülék előtt ülő néző szinte úgy érezze,
hogy a jelen van a helyszínen (sőt bizonyos
esetekben még többet is lásson, mint a helyszínen levő).
Ennek eszközei a már ismertetett HDTV
közvetítés, SSM kamerák és sok kamerás közvetítéseken túl a mélységélesség növelése. A
megnövekedett mélységélesség többek között
lehetővé teszi, hogy a gyorsan mozgó objektum (pl. labda, jégkorong, gerely stb.) teljes
pályáját éles képpel tudják követni a kamerák.
Kameraspecifikus színvisszaadási
index TLCI
A TV-kamerák színvisszaadási indexe. A
kamerák érzékelési mechanizmusa alapvetően különbözik az ember szemétől. Emiatt
szükségessé vált az EBU (European Brodcast
Union) által megalkotott TLCI index bevezetésére. Ez az index a kamerák jól szeparált R G
B érzékelőit veszi figyelembe.
A fentebb felsorolt követelmények kielégítésére magasabb megvilágítási szintekre van
szükség. (Figyelem, önmagában a magasabb
megvilágítási szint nem elegendő az összes
követelmény kielégítésére!)
Showelemek megjelenése a sportvilágításban
Észak-Amerikában az élsport mindig is



a szórakoztató ipar részeként működött.
Manapság egyre inkább így van az egész
világon. A showelemeket a világításnak is
követnie, akár gerjesztenie is kell. Ehhez jól
szabályozható világítási eszközök kellenek.

LED-es sportvilágítási eszközök
Az előzőekben felsorolt, új TV-közvetítési
igények kielégítésére új világítási eszközökre
is szükség van. A régi, hagyományos, nagyrészt fémhalogénlámpás rendszerek két lényeges vonatkozásban se feleltek meg az új
igényeknek:
• SSM kamerák teljes körű kiszolgálása.
• Showelemek.
A világítási LED-forradalom a sportvilágítás területére érkezett meg utoljára, de ezen
a területen nagyon gyorsan terjed. (Talán a
közvilágítási térhódítása, ami még ennél is
gyorsabb.)
A 2014 óta megjelent sportvilágítási
LED-fényvetők minden lényeges területen jobb
szolgáltatást nyújtanak, mint a hagyományos
fémhalogénlámpás megoldások.
A legfontosabbak ezek közül
• Villogás mentesség (flicker free): Lehetővé teszi akár 1000 frame/s SSM kamerák használatát.
• Szabályozhatóság: Könnyű beépítés
a show elemekbe, kisebb megvilágítási
értékek egyszerű szabályozással megvalósíthatók
• Azonnali visszagyújthatóság: Nem
kell 10-15 percet várni. (Ennek a tulajdonságnak nagyon sok, hálózatot, szünetmentes eszközöket érintő hatása van.)
• Jobb színvisszaadás: Mind a hagyományos Ra-metrikában, mind a TLCI-ben
• Élettartama: sokszorosa a fémhalogén
lámpáknak
• Állandó fényáram: Kisebb fényáram
csökkenés az élettartam során (bár ez még
inkább a nem túl távoli közeljövő zenéje).
• Ár: a LED-sportvilágítási fényvetők ára
lényegesen nagyobb, mint a hagyomá-
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nyos fémhalogénlámpás fényvetőké, de
sokkal jobb szolgáltatást tesznek lehetővé. Bár rendszerben szemlélve a kép már
lényegesen árnyaltabb, a világítási berendezés adottságaiból származó egyéb
használati előnyökről nem is beszélve.
(Egy 1990-ben gyártott VW Golfot se hasonlítunk össze egy 2017-ben gyártott modellel.)

UEFA 2010 világítási előírása
UEFA 2010-ben kiadott UEFA Stadium Infrastucture Regulations szerinti megfelelés:

A 66 oldalas dokumentum teljes körű ismertetésétől eltekintünk (http://www.uefa.org/
MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/36/26/72/2362672_DOWNLOAD.pdf)
A 2016 világítási szabályzat alapvetően
más gondolkodásmódot tükröz, mint az
UEFA 2010 infrastruktúra szabályzat.
A legfontosabb új megközelítéseket az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
a. Egy Főkamera helyett akár 29 kamera
számára kell jó világítást biztosítani.
Emiatt 4 fő irányba vett vertikális megvilágításra kell méretezni.

Horizontális megvilágítás (nincs meghatározva)
Min. 1400 lx főkamera irányú megvilágítás
Flickerfree (előírás nincs)
Mérkőzés folytatási mód min. 800 lx főkamera irányú
megvilágítás

UEFA 2016 világítási előírásai
A fejlődés első, csaknem teljes körű szabályozását, kodifikálását az UEFA 2016-ben
megjelent UEFA Stadium Lighting Guide
2016 című dokumentuma jelenti.
Ez természetesen csak az UEFA által
rendezett rendezvényekre érvényes, de az
Új Hidegkúti Nándor Stadionra is érvényes
hatálya van.

UEFA Stadium lighting Guide 2016, TV
broadcast camera plan

a. UEFA 2016 LEVEL A szerinti megfelelés:

min. 1500 lx horizontális U1>0,5 u2>0,7
min. 1250 lx vertikális 0° U1>0,4 U2>0,5
min. 1250 lx vertikális 90° U1>0,4 U2>0,5
min. 1250 lx vertikális 180° U1>0,4 U2>0,5
min. 1250 lx vertikális 270° U1>0,4 U2>0,5
Villogási tényező <12%
Mérkőzés folytatási mód 100 %

188

b. A pálya minden pontja egyformán
fontos.
A számítási és mérési pontokat a pálya
szélén is kötelező felvenni. (A szögletzászlótól a kezdőkörig.) (Ez praktikusan
azt jelenti, hogy a pálya területét 10%-kal
megnöveltük)
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Flicker Factor /Villogási tényező
Káprázási Jelzőszám (Glare Rating),
Ra színvisszaadási index
Színhőmérséklet

Megvalósulás
A klub vezetése az összes.- vázlatosan
felsorolt - tényező és a stadion hosszú távú
megfelelőségi igényeit figyelembe véve döntött a LED világítási rendszer mellett.
A stadion eredeti - 2 kW fémhalogénlámpás fényvetőkön alapuló világítási terve - a
régi UEFA Infrastruktúra szabályzat szerinti
legmagasabb IV. kategória követelményeit
elégítette ki.

1. ábra. UEFA Stadium Lighting Guide
2016, Illuminance test-pitch orientation plan

c. Az eddigi 4 kategória helyet 5 szintet
vezet be.
• LEVEL D nagyjából a régi I kategória
• LEVEL C nagyjából a régi II kategória
• LEVEL B nagyjából a régi III kategória
• LEVEL A nagyjából a régi IV kategória
• Elite LEVEL A (új szint)
•
d. Villogási tényező követelmények meghatározása
• Elite LEVEL A <5%
• LEVEL A <12%
• LEVEL B <12%
e. Szigorúbb energiaellátási követelmények
Két független betáplálás biztosítása.
f. Szigorú és pontos világítás mérési eljárási utasítás megadása
A mérési utasítás a hagyományosan eddig is mért horizontális és vertikális megvilágítás mérésén túlmenően tartalmaz olyan
új paraméterek mérését, mint

A. Eredeti kiviteli tervekben szereplő
fémhalogénlámpás berendezés
Lámpatest darabszám: 132 db
Elrendezés: tető peremén 132 lámpatest
Lámpatest-típus: ARENAVISION MVF 403
Beépített teljesítmény: 281,7 kW
Tetőre kerülő tömeg (működtetőegységgel):
3950 kg
Lámpatestek „vitorlafelülete”: 29,6 m2.

Az eredeti fémhalogénlámpás berendezés látványképe

B. LED-es berendezés
Lámpatest darabszám: 214 db
Elrendezés: tető peremén 120 lámpatest
tető alatt 94.
Lámpatest-típus: OMNIBLAST 3
Beépített teljesítmény: 320 kW
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Tetőre kerülő tömeg (működtetőegységgel):
12 528 kg.
Lámpatestek „vitorlafelülete”= szélterhelési
felülete: 136,4 m2.

LED-es fényvetők elrendezése

C. A LED-es berendezésre történő váltás egyéb technikai körülményei
Elektromos háttér
A LED-es megoldás teljesítményigénye
nagyobb, mintegy 40 kW-tal. Az elektromos háttér kialakítása teljesen más, a fémhalogénlámpás berendezésre elkészült
kiviteli tervet teljes egészében újra kellett
tervezni. Néhány kulcsmomentum az
elektromos hálózatot illetően:
• A LED-es berendezés azonnal újragyújt, ami lényegesen egyszerűsítette
a hálózatot
• A működtető egységek elhelyezése kritikus, mivel azok hőérzékenysége nagyobb, és a hőmérséklet emelkedésével
a fényáram radikálisan csökken.
• Szakszerűen meg kell oldani a zavarszűrést
• A LED-es megoldással a lámpatestek
egyedileg címezhetők, szabályozhatók,
így a komplexum funkcionalitása (koncertek, egyéb rendezvények) nagyságrendileg nőtt.
Statikai háttér
A LED fényvetős világítási rendszer
tervezését és a megvalósítását különösen
nehézzé tette, hogy a stadion fő tartószer190

kezetei már készen álltak a döntés idején,
így a meglevő szerkezetekhez kellett illeszteni.
A lelátótetőre mintegy 8,5 tonnával nagyobb tömeg került, és a lámpatestek szélterhelési felülete is lényegesen nagyobb,
mintegy 4,6-szorosa.
BIM módszerek alkalmazásával, lényegében nagyobb kompromisszumok
nélkül sikerült a statikai kérdéseket is
tisztázni.
Beruházási körülmények
A LED-es berendezés lényegesen drágább, a hagyományos eszközökkel operáló
megoldásnál.
Az elektromos szerelési költségek végeredményben nem haladják meg a hagyományos berendezés hálózatának bekerülését.
LED-es megoldás előnyei
• Fényforráscserét nem igénylő, magas
presztízsű berendezés
• Gyakorlatilag a tisztításon kívül nem
igényel karbantartást
• Future proof
• A legnagyobb TV közvetítési igényeket
is kielégíti
• Szabályozható
• Azonnal visszagyújtható
• Egyenletesebb megvilágítást ad
• „Showelemek”-re is alkalmas, ezáltal a
mérkőzések előtti idők, szünetek érdekesebbé tehetők
• Maximálisan alkalmassá teszi a komplexumot egyéb rendezvényekre (gazdasági haszna jelentős lehet)
• Az áttervezett LED-es világítási javarészt kielégíti az UEFA 2016 LEVEL A
előírásait, kivételt képez az alapvonalak irányából vizsgált (90° és 270°)
vertikális megvilágítás, amely az építészeti kialakítás okán nem volt megvalósítható.
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Új tervezési módszerek
Az új eszközök és világítási követelmények miatt teljesen új tervezési módszereket kellett alkalmazni, szoros együttműködésben az építész-, statikus-, villamos- és
világítástervezővel.



a BIM (Building Information Modeling)
technológiát alkalmaztak.

a. BIM, 3D tervezési módszerek

Az eredeti világítási terv szerinti 2 kW
fémhalogén lámpás berendezés kizárólag a
tető peremén körbefutó korlátokra elhelyezett lámpatesteket alkalmazott. Az UEFA
2010 infrastruktúra szabályzat szerinti IV.
kategóriájú világítás némi nehézségek árán,
de megvalósítható lett volna így is.
A világítástervezők ugyan már a tervezés első szakaszában javaslatot tettek a
tető alatti elhelyezésre, de ezt az építészek
mereven elutasították. Az UEFA 2016 világítási útmutatónak megfelelő világítást a
kizárólag tető peremvonalas elrendezéssel
nem megvalósítható. Két okból sem
• 4 irányú vertikális megvilágításra kell
méretezni.
• Az oldalvonalakat és ezen belül, különösen a szögletzászlót nem lehet a
követelményeknek megfelelően megvilágítani.
(Ez független attól, hogy fémhalogén-lámpás vagy LED-es rendszert alkalmazunk)
A képeken jól látszik, hogy a tető peremén és a tető alatt is vannak lámpatestek.
A világítási modell is jóval összetettebb
mivel a tetőszerkezet főbb elemeit is tartalmazza.
A tető alatti lámpatestek a tervezési
folyamatot rendkívül összetetté tették,
mivel a világítási tervben annak térbeli elhelyezését is figyelembe kellett venni. Az
építész és a világítástervező között napi
szinten zajlott a 3D-adatcsere. Ez volt tudomásunk szerint az első megvalósult világítási berendezés Magyarországon, ahol

A kép egyszerre mutatja a BIM tervezési
módszer szükségességét és az esztétikai
egyeztetés megvalósítását

b. Esztétikai egyeztetés
A lámpatesteteket és a kábeleket a tetőszerkezet vasszerkezetével egyező színűre
festették.

c. DMX vezérlés tervezése
• Statikus és dinamikus világítási képek
A Statikus és dinamikus világítási képeket a
DMX rendszer telepítője és a világítástervező közösen alkották meg.
• Minden lámpatest akár 9 önálló DMX
címmel rendelkezhet. A vezérléshez MA
Lighting dot2 core fényvezérlő pultját használtunk fel, ami 4 DMX vonalat tud kezelni.
• Egy mozgó kép többet mond ezer szónál!
(Lásd a linkelt youtube videó első 35 másodpercét!)
https://www.youtube.com/watch?v=LuYpnFt6gy4

d. Lámpatestek előminősítése
A LED sportvilágítási lámpatestek fejlődése
robbanásszerű. A nagy gyártók 6-9 havonta jelentenek be újabb és újabb modelleket.
Az 1991 és 2013 között lassú, egyenletes fejlődés volt megfigyelhető a fémhalogénlámpás
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sportvilágítási lámpatestpiacon. Ebben az időszakban a tervező nyugodtan támaszkodhatott
akár 6-8 éves gyártói adatokra, azok nagy valószínűséggel még mindig helyesek voltak.
A LED-forradalom ezt alapvetően megváltoztatta. Ma már az 1 hónappal ezelőtti gyártói
adatszolgáltatást is le kell ellenőriznie a tervezőnek. (A rendkívül gyors fejlesztések miatt néha
a gyártók se ismerik a saját lámpatestük összes
paraméterét.) Éppen ezért a tervezés megkezdésével párhuzamosan kiterjedt méréssorozatot végeztettünk el a kiszemelt lámpatesteken,
amivel egyrészt ellenőriztük a gyártói adatszolgáltatás helyességét, másrészt olyan paramétereket is lemértünk, amiket még szükségesnek
tartottunk.

e. Mérési eljárás kidolgozása
Az UEFA 2016 mérési utasításnak meg-

felelő mérési módszereket is ki kellett alakítani. Ez magában foglalta a pontos mérési
metodikát és a megfelelő műszerek beszerzését is. A mérési eljárás kidolgozása a tervezéssel párhuzamosan zajlott.
(A lámpatestek előminősítését és az
UEFA 2016 mérési utasítások mérési eljárások kidolgozását a veszprémi LightingLab
Kft. munkatársaival közösen végeztük el.)

f. Tervezési újdonságok összefoglalása
• BIM 3D tervezés.
• Elektromos hálózat LED-driverek szerinti
méretezése.
• Statikus és dinamikus világítási képek.
• Lámpatestek előminősítése.
• Mérési eljárás kidolgozása a tervezéssel
párhuzamosan.

A megvalósult berendezés képekben

Irodalomjegyzék
1. UEFA infrastruktúra szabályzat http://www.uefa.org/
MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/
Stadium&Security/01/48/48/85/1484885_DOWNLOAD.pdf
2. UEFA Szadion Világítási Útmutató 2016 (http://www.
uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Ge-
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neral/02/36/26/72/2362672_DOWNLOAD.pdf)
3. EBU TLCI leírása https://tech.ebu.ch/tlci-2012
A fotók a Tungsram Schréder Zrt és Korecz Márk
szellemi tulajdonát képezik. Ezen cikken kívüli felhasználásuk csak a jogtulajdonosok engedélyével
lehetséges.
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– Pap Zoltán –
Rohamosan és gyorsuló ütemben változik
a minket körülvevő világ a technika robbanásszerű fejlődésével és ebbe a folyamatba
szervesen illeszkedik a közvilágítás fejlődése
is. Néhány éve még ádáz küzdelmet folytattak a lámpatestgyártók a tendereken, jobbnál
jobb nagynyomású nátrium lámpatest ajánlataikkal, manapság pedig többségük már
alig-alig foglalkozik ilyen típusú lámpatestek
gyártásával. A LED-technológia terjedése
gyors és megállíthatatlan.
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
(Továbbiakban BDK) 2012-ben célul tűzte
ki, hogy élenjár ebben a technológiai fejlődésben, az új tapasztalatok megszerzésében
így, hogy átlátható módon, tiszta versenyfeltételek mellett, törekedve a szabványos
közvilágítás megvalósítására, valamint a
közpénzekkel történő átlátható és takarékos
gazdálkodásra, a lehető legnagyobb tapasztalatot szerezze meg az új LED-es technológia megismerésében és a korrekt közbeszerzési gyakorlat kialakításában.
A BDK 2012 óta kiemelt figyelmet fordít az energiafelhasználás racionalizálására.
Ennek keretében sor került az energiamegtakarítási célú rekonstrukciókra, valamint 8
LED-es tesztprojekt megvalósítására, ami
a Társaság tulajdonában lévő eszközök beépített teljesítményének és energiafelhasználásának csökkentését eredményezte.
Összesítve a Társaság által 2013-tól 2016-ig
megvalósított közvilágítás-korszerűsítések
beépített teljesítménycsökkenéséből fakadó megtakarításokat: 2017-ben 1,1 GWh-val
több lenne a Főváros elektromos energiafogyasztása.
A fenti cél megvalósítás érdekében jött
létre az a példamutató együttműködés a
VTT-vel, amelynek keretében két egyetem
– az Óbudai és a Pannon Egyetem – szak-

emberei vesznek részt a budapesti korszerűsítésekre pályázó gyártók termékeinek
műszaki ellenőrzésében, a szabványos közvilágítás kialakítására vonatkozó feltételek
teljesülésének ellenőrzésében.
Hasonlóképpen, ezen cél elérésébe
vetett hit és energia nagyban segítette a
VTT által példaadó módon előremutató, a
LED világítás műszaki kritériumainak meghatározására irányuló munkát, valamint a
Fővárossal együttműködésben, a Budapesti Világítási Mesterterv kidolgozását, amely
2015 óta közgyűlési döntés alapján, meghatározza mindazon paramétereket, amelyekre figyelemmel kell lennie minden beruházónak, aki közvilágítás-korszerűsítést,
vagy -fejlesztést végez. Mindez lehetővé
tette, hogy szakmai megalapozottsággal,
magas műszaki színvonalon és a közpénzekkel takarékos módon valósuljanak meg
a LED-es közvilágítási rekonstrukciók Budapesten.
Ebben a folyamatban kiemelkedően
sikeres volt a budapesti hidak addig még
nem korszerűsített részének közvilágítási rekonstrukciója. A Szabadság híd,
Erzsébet híd és a Margit híd felújítása
korábban elkészült. Ugyanakkor súlyos
gondot jelentett a korábban rendkívül
innovatívnak számító, de időközben korrodálás miatt nagy mértékben csökkentett fényáramot produkáló Lágymányosi,
majd később Rákóczi híd névre keresztelt műtárgy közvilágításának megújítása 2014-ben. Ennek sikerét követte az
Árpád híd 2015. évi, majd a Petőfi híd
2016. évi rekonstrukciója. Íly módon a
budapesti közforgalmú hidak közül már
csak a Lánchíd köz- és díszvilágításának
korszerűsítése maradt hátra, amelyre a
híd teljes felújításának során kerül sor
2017-19 között.
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A folyamat első lépése – Rákóczi
híd (korábbi Lágymányosi híd)
Két éves előkészítő munka előzte meg
a rekonstrukciót, amely a korábbi látványképhez hasonló, de a legkorszerűbb technológiát alkalmazó megoldással valósult meg
nem egészen 80 M Ft költséggel. A felújítás
során alkalmazott modern LED-technológia
révén, a híd világításának korszerűsítésével
a világítás beépített teljesítménye felére
csökkent. A díszvilágítási reflektorok - a korábbiakhoz megtévesztésig hasonló látványt
biztosítva - a pilonokat világítják meg a fővárosi díszvilágítás üzemidejében, a téli időszámítás idején éjfélig, nyáron éjjel 01 óráig.
A híd látványképe a korábbi, különleges
városképi látvánnyal szinte teljesen megegyezik, azzal a jelentős különbséggel, hogy
a hídpálya megvilágítása a korábban már
balesetveszélyes szintről, a szabványos 35 lxra nőtt. Ezzel, túl azon, hogy megvilágítási
szempontból ismét biztonságossá vált a közlekedés a hídon, sikerült megőrizni az ikonikus városképi elemet, tiszteletben tartva a
tervezők eredeti elképzelését.
Ez a projekt alapvetően még nem a gazdaságos megtérülésről szólt annak ellenére,
hogy jelentős energiamegtakarítást lehetett
elérni. Ez esetben elsősorban a közlekedés
biztonságról kellett gondoskodni. 2012 tavaszára ugyanis világossá vált, hogy, az 1995ben átadott tükrös, úgynevezett indirekt világítás - amely a pilonok közepéről a pilonok
tetején lévő tükörrendszert világította meg
és onnan verődött vissza a fény az útfelületre – oly mértékben beázott, elkorrodált és
balesetveszélyessé vált, ami halaszthatatlanná tette a felújítást. A 2012. évben végzett
mérések azt mutatták, hogy a közvilágítás
balesetveszélyes. A foncsor lepergett a
tükrökről, és emiatt a megvilágítás a szabvány által előírt szint 10%-át is alig érte el,
ami egy ilyen jelentős közlekedési műtárgy
194

esetében tarthatatlan volt. A munka a teljes tükörrendszer leszerelését, a pilontetők
korróziómentesítését és festését, valamint
az új, LED-es közvilágítás kiépítését foglalta
magában.
A tervezés kezdetekor három lehetőség
közül kellett választani:
• A korábbi konstrukció megújítása, a megszokott városképi megjelenés megtartása, eredetihez hasonló, vagy azonos új
berendezés felszerelése.
• Új, független közvilágítási hálózat
kialakítása más hidakon alkalmazott
hagyományos rendszerrel, a villamos
felsővezetékeket
tartó
oszlopokra
elhelyezett közvilágítással.
• Teljesen új konstrukció megvalósítása,
amely esetben a tervezők a megadott
szempontok figyelembe vételével szabadon alakíthatják ki az előbbi két változattól teljesen eltérő saját koncepciójukat,
beleértve a LED-es megoldást, és ezt kiegészítő, városképi elemet megőrző díszvilágítást.
Az első megoldás esetében a költségek
megközelítették a 200 M Ft-ot és semmi
garancia nem volt arra nézve, hogy hasonló
problémák nem lépnek fel ismételten, amelyek akár 10-15 év után megint drasztikus
romlást okozhatnak a világításban.
A második változat ellen szólt, hogy a látványképen jelentősen rontott volna, hiszen
a pilonok megvilágítása, illetve világítási
hasznosítása nem történt volna meg, és sötétben magasodtak volna a híd fölé.
Fentieket értékelve, 2013 márciusában a
BDK javaslatára az a fővárosi döntés született, hogy a tükrök helyére szerelt LED-es
blokkokkal, közvetlen világítással valósuljon
meg a beruházás, míg az esti látványkép
megközelítő megtartása az eredeti világítótestek helyén a pilonokra szerelt díszítő
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világítással történjen. A korszerűsítés a BDK
beruházásában valósult meg a Főváros által
biztosított fejlesztési forrás terhére. A közbeszerzés során az elvárt alapvető kritériumok:
a szabványos megvilágítási szint biztosítása,
műszaki megbízhatóság, jó ár-érték arány, a
világítótestekre vállalt garancia időtartama,
és az elérhető optimális energiamegtakarítás voltak.
A tervezésben a pályáztatással kiválasztott tervező - Dobó Zoltán - feladata
volt a gyártókkal történő előzetes szakmai
egyeztetés, az optimális, a világítástechnikai feladathoz legjobban megfelelő berendezés és megvalósítási modell kialakítása.
Természetesen a közbeszerzési pályázat során nem egyetlen modellre történt a kiírás,
hanem a javasolt modell mellett, minden
azzal egyenértékű, műszakilag és gazdaságilag alkalmas pályázat befogadásra került.
Végül a megvalósításnál nem a kiírásban
javasolt megoldás, hanem azzal műszakilag
teljes mértékben egyenértékű, de olcsóbb,
megfelelő garanciát és energiamegtakarítást
nyújtó megoldás került kiválasztásra. A pályázatot a Lisys-Projekt Kft. – Altum Szakinfo Kft. – Vill-Korr Hungária Kft. hármas
konzorcium nyerte a Philips INDAL LUMA
2 nagy egységteljesítményű LED-es közvilágítási világítótestével történő kivitelezési
pályázattal.
A kivitelezés alatt számos speciális kérdéssel is meg kellett birkózni. Igazodni kellett a hídon áthaladó 1-3-as villamospálya
építéséhez és biztosítani kellett, hogy ne
legyen szükség az útpálya lezárására. Ez
nagyon szoros koordinációt igényelt a BKK
szakembereivel, és kizárólag alpinista technológiával történő kivitelezést tett lehetővé.
A korábbi tükörrendszer eltávolítását követően teljes mértékű korrózióvédelmi munkákat is el kellett végezni. A LED-világítótestek egyik kiemelten fontos részegysége a
meghajtóegység, a driver. A szerelhetőség,



vagy az esetleg szükséges csere megkön�nyítése érdekében a drivereket le kellett
választani a 35 m magasan elhelyezkedő világítótestekről, és ezeket 15 m magasságban
kellett elhelyezni.
Összességében megállapítható, hogy Rákóczi híd korszerűsítése elsődlegesen közlekedésbiztonsági célú projekt volt, amely
a hagyomány és megújulás jegyében őrzi a
város korábban megszokott látványképét,
ugyanakkor energiatakarékos és a legmodernebb technológiát alkalmazza. Emellett
a közpénzzel való takarékos gazdálkodás
jegyében született, a költségek nem érték el
a 80 M forintot, ami jóval alacsonyabb, mint
amibe a korábbi megoldás felújítása került
volna. A projekt a legalaposabb szakmai
ellenőrzés mellett valósult meg, a megvilágítási szint átlagosan 35 lux, amely az EU
közvilágítási szabvány előírásainak is megfelel. Ily módon a beruházás megvalósítása
átlátható, korrekt versenyben, kiváló minőségű terméket eredményezett, az elérhető
legkedvezőbb áron, ráadásul az átlagnál jóval hosszabb jótállási idő biztosításával.
A műszaki átadási dokumentáció szerint,
a hídon 5 db pilon tetőn, összesen 60 db
Philips Indal LUMA2, egyenként 100 LEDet tartalmazó világítótest került elhelyezésre
amely az útvilágítást biztosítja. A díszvilágítást 20 db 150 W WE-EF fémhalogén fényvető adja, amely a pilonokat világítja meg.
A műszaki átadási dokumentáció végleges
adatai alapján, a két világítási berendezés
együttes teljesítménye mindössze 15,5 kW
(ebből a LED 12 kW), amely kevesebb, mint
a fele az eredeti megoldásnak (32 kW). A
LED-világítótestek várható élettartama
100 000 óra, egy LED-közvilágítási világítótest átlagos teljesítménye 199,5 W. A műszaki átadás során egyértelművé vált, hogy a
tervezettnél is kedvezőbb lett a berendezés
energiafogyasztása. A korábbi berendezés
által elfogyasztott 134 ezer kWh-hoz képest
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A 2012-ben már balesetveszélyes a
megvilágítás

A híd új köz-és díszvilágítása (2014)

RÉGI LÁTVÁNY

ÚJ LÁTVÁNY

mindössze 57 ezer kWh a híd új világító
berendezésének éves villamos energiafelhasználása. A LED-es világítási rendszerre
10 éves gyártói garanciát sikerült elérni. Az
üzemeltetés a kivitelezéshez hasonlóan,
szintén alpinista technológiával, a forgalom
korlátozása nélkül történik.
A Rákóczi híd több mint húsz évvel
ezelőtti megépítése, és a közelmúltban

a közvilágítás korszerűsítése fontos és
bravúros technikai elem Budapest fejlődésének történetében. Az építéskor
az indirekt világítás megvalósítása volt
a technikai különlegesség, a korszerűsítéskor a Rákóczi híd funkcióinak (villamos közlekedés kiépítése) bővítéséhez
kapcsolódóan valósult meg, teljesen
egyedi módon a közvilágítási rekonst-
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rukció. Elsőként került alkalmazásra a
közvilágításban a hidak tekintetében a
LED-technológia, összhangban és megfelelve az akkor már véglegesítés alatt álló
világítási mestertervben megfogalmazott
elveknek és feltételeknek. Ezen túlmenően 35 m magasságból olyan technológiai bravúrt is meg kellett oldani, hogy
szabványos közvilágítás biztosítása mellett, a megvalósítás folyamatában nem
zavarhatta a kivitelezés a hídon történő
folyamatos közúti közlekedést, valamint
a hídon áthaladó villamos pálya és felsővezeték építését, ami a balesetveszély
miatt, különleges szervezést és gondosságot igényelt. Egyúttal figyelemmel kellett



ÚJ LÁTVÁNY

lenni a hajózási szabványokra is. Mindezt
a közvilágítás korszerűsítésben egyedülállónak számító alpintechnológia alkalmazásával sikerült megvalósítani.

Árpád híd 2015 - A sikeres folytatás
A XX. század elején merült fel az igény
egy Óbuda és Angyalföld közötti Duna-híd
építésére. A tervpályázat lezárultával 1939-
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ben neki fogtak az építkezésnek, azonban
a II. Világháború miatt csak 1950. november
7-én adták át a befejezett Árpád hidat. 65
évvel az átadást követően a BDK Kft. közbeszerzést írt ki a híd nagynyomású nátriumlámpás világításának modernizálására,
LED-fényforrásos, energiahatékony, szabályozható fényáramú világítótestekkel.
A rekonstrukció műszaki követelményeinek a Világítástechnikai Társaság által közzétett és folyamatosan fejlesztett “LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek
alkalmazhatóságának követelményei” című
ajánlás és a Budapesti Világítási Mesterterv
adta a gerincét. A helyszín speciális adottságai és a megvilágítási követelmények ezek
mellett további részletesebb pályázati követelményeket is igényeltek, de az energiamegtakarítás is lényeges szempontként jelent meg. A 96 db lámpatest cseréje így több
szempontból is példaértékű projektté vált.
A Főváros által biztosított forrásból, a
hídon üzemelő régi, már amortizált és műszakilag elavult ONYX 400 W-os nagynyomású nátrium-fényforrásokat tartalmazó
lámpatestek üzemeltek, amelyek a nagy
forgalom okozta folyamatos rezgések miatt
gyakorta meghibásodtak, ami az üzemeltetésben jelentős többletköltséget okozott.
A BDK Kft. által lebonyolított közbeszerzési eljárásban négy ajánlattevő vett részt. Közülük – a műszaki előírásoknak történő megfelelésen túl, a nettó ajánlati ár, a világítótest
jótállási ideje és a beépített teljesítmény-megtakarítás szempontjainak figyelembe vételével – került ki győztesként, a világítótestekre
14 év jótállási időt vállaló, Tungsram-Schréder
Zrt., 20 M Ft-os ajánlati árral.
A III. ker. Szentlélek téri villamos megálló
és a XIII. ker. Esztergomi utca között található 48 darab 18 méteres fénypontmagasságú
útközepes oszlopra felszerelésre kerülő 96
darab LED-es világítótest kétharmada 177
W, egyharmada 266 W teljesítményű. Az új
világítótestek összes beépített teljesítménye
csupán 19,9 kW, ami 21,6 kW teljesítmény
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csökkenést eredményezett. Éves szinten 80
ezer kWh-t meghaladó energiamegtakarítás
keletkezik, ezáltal az áramdíj költsége több
mint 2,3 M Ft-tal csökken évente. Ez a beruházás már közgazdaságilag is megtérülő
korszerűsítés volt, hiszen mintegy kilenc év
alatt megtérül a beruházás az energiamegtakarításból.
A kivitelezési munkát BDK Kft. munkatársai végezték el a hajnali órákban,
amikor a hídon közlekedő villamos
üzemszünete volt. A villamos felsővezeték
feszültségmentesítésével a BKV, a dinamikus
forgalomkorlátozással a TREFF’99 Kft.
járult hozzá a munka gyors és hatékony
lebonyolításához.

A Petőfi híd - lezárult a budapesti hidak három éves korszerűsítése 2016-ban
A Petőfi hídon a korszerűsítés már évek
óta időszerű volt, de a híd tervezett teljes
rekonstrukciója miatt folyamatosan halasztódott. Mivel 2016-ban egyértelművé vált,
hogy a Petőfi hídra csak a Lánchíd teljes
felújítása után kerülhet sor, ugyanakkor a híd
felújítása során a közvilágítási infrastruktúra
fizikai helye, geometriája nem változik,
2016-ban sor kerülhetett a közvilágítás felújítására. Korábban régi, ONYX típusú 250
W-os nagynyomású nátrium (NNA) fényforrásokat tartalmazó lámpatestek üzemeltek,
amelyek a nagy forgalom okozta folyamatos rezgések miatt ezen a hídon is gyakorta
meghibásodtak.
A közvilágítás korszerűsítésére kiírt
nyílt EU-s közbeszerzési eljárás eredményeképpen - az Árpád hídhoz hasonlóan LED-fényforrású, szabályozható fényáramú,
energiahatékony közvilágítási világítótestek
kerültek felszerelésre.
A BDK Kft. által lebonyolított közbeszerzési eljárásban három ajánlattevő vett
részt. Közülük – a műszaki előírásoknak
történő megfelelésen túl, a nettó ajánlati
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ár, a világítótest jótállási ideje és a beépített
teljesítménymegtakarítás szempontjainak
figyelembevételével – került ki győztesként,
a világítótestekre 14 év jótállási időt vállaló
Hofeka Kft, 3,7 M Ft-os ajánlati árral. A kivitelezési munkát a BDK Kft. munkatársai
végezték el.
A Petőfi híd budai és pesti hídfője közötti szakaszon, 11 méteres fénypontmagasságú oszlopra, 34 darab korszerű, 148 W
beépített teljesítményű, melegfehér fényű,
LED-es világítótest került felszerelésre. Az
új világítótestek összes beépített teljesítménye csupán 5 kW, ami 4,5 kW teljesítménycsökkenést eredményezett. Éves szinten
mintegy 19 ezer kWh energiamegtakarítás keletkezik, ezáltal az áramdíj költsége
mintegy fél millió Ft-tal csökken évente.
Ez a beruházás is gazdaságilag megtérülő
befektetés volt, hiszen az áramdíj-megtakarításból mintegy nyolc év alatt megtérül a
beruházás.



A Petőfi híd elkészültével befejeződött
a budapesti hidak BDK által elvégezhető
LED-es közvilágítás-korszerűsítése (Rákóczi
híd, Árpád híd, Petőfi híd), a Lánchíd közés díszvilágításának megújítása a híd teljes
korszerűsítésével egyidejűleg valósul meg.

Összefoglalás
Az eddig megvalósított nyolc budapesti
LED-es korszerűsítés, és ezen belül a budapesti hidak közvilágítási rekonstrukciója
mind műszakilag, mind az elért szabványos megvilágítás tekintetében, de még
megtérülési szempontból is sikertörténet.
A korszerűsítések során szabványos, energiatakarékos, magas műszaki színvonalú
berendezésekkel, hosszú jótállási idővel,
kedvező piaci áron sikerült megvalósítani a
közvilágítás megújítását. Ráadásul a hidak
korszerűsítésénél három különböző gyártó
termékei nyerték el a pályázatot (míg a
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A Budapesti hidak közvilágításának LED-es korszerűsítése
2014-16 során, és a budapesti LED-es projektekből levonható tanulságok

nyolc projekten összesen négy nyertes pályázó osztozott), ami mutatja, hogy a korszerűsítés teljesen nyílt verseny mellett valósult
meg.
A BDK által az elmúlt évek során megvalósított LED-rekonstrukciók fő műszaki paraméterei a következő táblázatban
foglalhatók össze (A Rákóczi híd esetében
az adatok nem tartalmazzák a látványkép
megtartása érdekében kiépített díszvilágítás
teljesítménynövelő hatását):

Az eddigi budapesti projektekből a következő tanulságok vonhatók le a BDK tapasztalatai alapján:
• A LED-technológia beérett, alkalmazása
egyre szélesebb körben fog elterjedni.
• Lehetséges LED-del szabványos megvilágítást biztosító közvilágítási rekonstrukció energiamegtakarítással, ugyanakkor
rövid távon nem kizárólag a LED-technológia alkalmazása gazdaságos, vannak
olyan zöldövezeti területek, ahol a világítási inftrastruktúra módosítása nélkül
nem lehet LED-del szabványos megvilágítást elérni gazdaságosan.
• Adott feltételrendszer mellett (életkor, oszloptávolság, fénypontmagasság)
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•
•
•

•

•

LED-es, energiahatékony rekonstrukció - csak tervezéssel és egyértelműen
meghatározható tervezési szempontokkal lehetséges.			
Szigorú és pontos műszaki feltételrendszer szükséges a magas minőség eléréséhez.
A műszaki feltételrendszer kialakításánál
jó kiinduló alap a VTT ajánlásának figyelembe vétele.
A komplex, több szempontot érvényesítő értékelés - ár, energiamegtakarítás, garancia –
elősegíti a magas minőségű,
kedvező ár-érték arányú
beszerzést, amely figyelemmel van a hosszú távú üzemeltetési szempontokra is.
• A színhőmérséklet, a lakossági tapasztalatok szerint, előnyt élvez a színvis�szaadással szemben, ezért
Budapesten a 3000 K színhőmérséklet a preferált.
•A
korszerűsítéseknél
figyelemmel kell lenni
a távfelügyeleti, leszabályozási képességre, a
kétirányú kommunikáció
lehetőségére (Dali driver preferálása) és a
Smart city opciókra.
Kezdetben reálisak a várható üzemeltetési
előnyök, de vannak komoly költség növelő elemek is (nyilvántartási igény növekedése, pl.: világítótest-beállítási szög
dokumentálása, jótállás nyilvántartása
hosszú évekre, rendszeres időszakos ellenőrzések szükségessége). Ezért az üzemeltetési szempontok értékelésénél a teljes
élettartamot szükséges figyelembe venni,
mert az élettartam második szakaszában
az anyagköltségek növekedése miatt jelentősen megnőhetnek az üzemeltetési
kiadások.
Határozottan felmerül üzemeltetési
szempontból, az alkalmazott típusok és
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típusváltozatok számának csökkentése,
mert üzemeltetési szempontból gondot
jelent a nagyszámú, eltérő típus rendelkezésre állásának biztosítása.
• Az üzemeltetőnél szükséges az egyedi
azonosíthatóság megvalósítása is.
• A szerelés a szállító felügyeletével javasolt a (szerelői szaktudás megszerzése és
a későbbi esetleges jótállási igény érvényesíthetősége érdekében).



A sikeres budapesti hídrekonstrukciók és a
többi pilot projekt eredményei alapján a BDK
2017-ben Budapesten 15 kerületet magába
foglaló, 7000 világítótest LED-es korszerűsítését megvalósító projekt kivitelezését tervezi,
amelynek elindítása 2017 nyarán, befejezése
2019 őszéig várható.
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3D nyomtatott lámpatest
RGB LED-ekkel



– Varga Veronika1, Kardos Péter Atilla1, Glenn Kuenzler2 –
Kis darabszámú, 3D nyomtatás technológiával előállított, egyedi igényre gyártott
lámpatest tervezési, gyártási és installálási folyamatát mutatjuk be írásunkban.
Az új gyors prototípusgyártó technológiák – mint például a 3D nyomtatás - egyre inkább előtérbe kerülnek napjainkban.
Leggyakoribb felhasználásuk a prototípus
megalkotása a kezdeti tesztek gyors elvégzéséhez, illetve egyedi igényekre, konkrét vevői elképzelésekre készült termék
létrehozása. Egyre növekvő számú példa
mutatja ugyanakkor, hogy már nemcsak
prototípusok gyártásához használják fel a
cégek, hanem akár szériagyártásra is. Ez a
központ nemcsak a termékfejlesztésben és
gyártásban játszik fontos szerepet, hanem
innovációs és továbbképzési központja ennek az új technológiai áttörést jelentő forradalmi újdonságnak.
A lámpatest egy olyan intézet kérésére
készült el, amelynek célkitűzése, hogy élen
járjon az additív gyártási technológiák ipari
felhasználásában. Olyan figyelemfelkeltő,
design lámpatestet szerettek volna installálni az épület előterébe - közvetlen a bejárati
fogadó térbe -, amely minden látogató tekintetét magára vonzza. Szinte adta magát,
hogy a lámpatestek is additív technológiákkal készüljenek, hiszen a központnak is ez a
tevékenysége.
A szerzők által alkotott tervezőcsapatban
termék- és formatervező, villamosmérnök, továbbá a projektmérnök volt. A termék- és formatervező (Varga Veronika) felelt a konstrukcióért és designért, a villamosmérnök (Kardos
Péter Attila) a fényforrásokat, tápegységeket,
vezérlőket választotta ki és építette be, a projektmérnök (Glenn Kuenzler) pedig lokálisan
segített a projekt lebonyolításában.
1: ex Current Powered by GE
2: Current Powered by GE
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A projekt első fázisában többféle, különböző koncepció került kialakításra. Ennek
egyike volt egy gömbszerű, RGB LED-ekkel
megvilágított lámpatest, amelyhez a megrendelő csapat vezetője mindig vissza-vis�szatért a prezentációk során, így végül
ez lett a végleges, kiválasztott koncepció,
amely kidolgozásra került. A lámpatest egy
olyan organikus formavilágú, bonyolult térbeli szerkezet, amely tele van alámetszéssel,
tehát tradicionális gyártástechnologiával lehetetlen megvalósítani. A figyelemfelkeltést
pedig RGB LED-ekkel kívántuk elérni, így
az installáció folyamatosan változó színvilággal lenne szembetűnő.

1. ábra. A végleges koncepció

A koncepció továbbfejlesztésekor már
első körben sok probléma merült fel. Előszöris, hogy ez a bonyolult forma tulajdon-
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képpen a véletlen szüleménye volt, így tudatosan újra kellett alkotni, amely sok variációt
eredményezett. Továbbá felmerült a kérdés:
az RGB LED-ek pontosan hová és hogyan
legyenek beépítve, hogy a forma légiessége
megmaradjon.



A fényforrás kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a lámpatest struktúrája kiemelésre kerüljön, kontrasztosabb legyen, ezért
esett a választás a LED-szalagra, azon belül is
egy különleges, a LED-eket egyesével címezhető RGB LED-szalagra. Ezzel nem csak a
színeket lehet egységesen változtatni, hanem
még további fényeffekteket is létre lehet hozni. Először úgy döntöttünk, hogy csak a „virág”
elemekbe kerülnek LED-szalagok, amelyet
teszteltünk is az első prototípuson.

2. ábra. Továbbfejlesztett variációk

A végleges forma megszületése után a
következő probléma merült fel: a ma rendelkezésre álló legnagyobb 3D nyomtató
nyomtatási területe is sokkal kisebb, mint
amekkora a lámpatest szerkezete. Tehát
mindenképp szükséges volt a konstrukció
észszerű darabolása. Ez alatt az értendő,
hogy minél gazdaságosabban lehessen
nyomtatni – ez mind nyomtatási időre értendő, mind pedig a nyomtatás során szükséges támaszanyag mennyiségére is. Továbbá célszerű volt minél kevesebb típusú
alkatrész kialakítása, ezzel leegyszerűsítve
a szerelést és kivitelezést. Így született meg
a 12 darab úgynevezett „virág” elemből és
20 darab „levélből” álló lámpatest. Tehát
ezek az elemek, mint LEGO alkatrészek
egymáshoz építve adják ki a lámpatest teljes szerkezetét.

3. ábra. A lámpatest konstrukciója

4. ábra. Első – LED-ekkel szerelt – prototípus

A fényforrás elhelyezését illetően három
verziót is alkottunk a vevő számára, amelyből
kiválasztotta a számára legmegfelelőbbet. Az
első verzió esetében LED-szalag került a virágelemekbe, második verzióban egy műanyag
diffúzort építettünk a héjszerkezet közepébe,
a harmadik pedig a hibrid verzió lett – vagyis
tartalmazta a középső diffúzort a LED-ekkel,
valamint a nyomtatott héjszerkezetbe is beépítettük a LED-szalagokat.

5. ábra. Fényforrások elhelyezésének
verziói
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3D nyomtatott lámpatest RGB LED-ekkel

A vevőnek szánt szánt lámpatestek gyártása elött a GE Váci úti épületében helyeztük üzembe az első mintadarabot.

6. ábra. Első mintadarab installálva a
Váci úti GE Lighting egyik épületében

A felhasznált LED-szalag a hagyományosoktól eltérően 5 V-ról működik, mivel az
egyedi címezhetőség miatt, mikrovezérlő is
található minden egyes LED-nek a tokozásába integrálva. A LED-ek vezérlése egyedi soros kommunikációval valósul meg, a
LED-szalagon láncba kötött LED-ek egymásnak adják át a sorosan érkező adatokat. A
legelső megkapja a teljes adatcsomagot, majd
leszedi magának a legelső 3 darab byte-ot
(RGB) és a többi adatot változatlanul tovább
küldi a következő LED-nek, és az is leszedi
magának a legelső 3 darab byte-ot, és így tovább, míg végül mindegyik LED megkapja a
saját beállítását. Majd egy szinkronjel kiadásával egyszerre jelenik meg mindegyik LEDen az új beállítás. A LED-szalagok bemenetei
ESD érzékenyek, így ezeket Zener-diódával
védtük meg.
A tápegység a szebb esztétika érdekében
a lámpatesten kívül helyezkedik el, így a lámpa tápvezetékeit a lehető legrövidebbre kellett hagyni, és a vezetékek keresztmetszeteit
is megfelelően kellett méretezni, hogy minél
kevesebb legyen ezeken a működés közbeni
feszültségesés. Erre azért volt szükség, mert
már 2 V-os feszültségesés is a észlelhető lenne kék és a zöld LED-ek fényáramában.
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7. ábra. Lámpatest beépítési és működési
vázlata

A LED-szalagok vezérlése Arduino
Uno mikrokontrolleren került kialakításra, ennek a firmware-jében találhatóak a
lámpatest fényeffektjei, és az egyedi kommunikációs protokoll, ami a LED-ek egyedi címzéséhez kell. Ehhez az Arduino-s
panelhez kapcsolódik egy Bluetooth-modul is, amelyhez egy Androidos okostelefonnal vagy egy tablettel lehet kapcsolódni. Az Androidos applikáció az MIT
app inventor 2 ben lett kifejlesztve, és a
végleges verzió pedig a Google Play áruházba is feltöltésre került, amelynek neve:
Organic Blossom Controller. Az applikáció segítségével párosíthatjuk a lámpatest
Bluetooth-modulját, és sikeres párosítás
után kapcsolódhatunk a modulhoz. A
későbbi alkalmazásba belépéskor ez már
automatikusan is megtörténik. Az applikációban a színpaletta segítségével kiválaszthatjuk a nekünk tetsző egyedi színt, a
4 programgomb segítségével pedig az Arduinoban megírt effekt programok közül
lehet választani.
A tervezet szerinti 5 lámpatest gyártása és installálása során a tápegységeken és
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vezérlőkön kívül összesen 60 darab virágelemet, 100 darab levélelemet nyomtattunk,
továbbá 120 méter LED-szalagot építettünk
be és 3 diffúzort használtunk fel.



Időben sikerült befejezni a lámpatesteket
és az átadó ünnepségen bebizonyosodott,
hogy a koncepció élőben pont olyan szép és
figyelemfelkeltő, mint ahogy azt a tervező
megálmodta.
A lámpatest utóéletét tekintve a design
bekerült az IDSA 2016 nevű nemzetközi
formatervezői verseny döntősei közé (Featured finalist).

8. ábra. A nyomtatott alkatrészek egy
része beépítés előtt

10. ábra. Installáció alulnézetből
9. ábra. Az első félkész lámpatest

Köszönetnyilvánítás

A 3D nyomtatott lámpatestek teljes szerelése és tesztelése öt nap után befejeződött
és végül kezdődhetett a helyszíni installáció.
A lámpatestek pontos pozíciója, elhelyezkedése a helyszínen került véglegesítésre.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap finanszírozásával valósult
meg az ERNYO_13-1-0011 számú támogatási
szerződés keretében.
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Miért érdemes LED-esítéskor
intelligens rendszert választani?
– Bakos Tibor –

A LED-es korszerűsítéskor nagyon hosszú
időre meghatározzuk egy település közvilágítását, ezért érdemes alaposan megvizsgálni
a lehetőségeket. A hosszú idő alatt jelentősen
változhatnak az útvilágítási szabványok, a
lakók igényei, valamint a fényáramszabályozási előírások. Bármelyik változása esetén
az intelligens rendszerekkel a megvilágítási
szint mértéke az új elvárásokhoz rugalmasan
hozzáigazítható. A LED-es technológia számos területen eltér a hagyományostól és ezáltal új kihívásoknak kell az üzemeltetésénél
megfelelni, amelyben nagy segítséget nyújtanak az intelligens közvilágítási rendszerek
többletszolgáltatásai!
Tisztázni kell, hogy a kommunikáció nélkül működő, de önálló programjuk alapján
egyedi fényáramszabályzású világítótestek
nem tekinthetők intelligensnek.

Ha az utcákat csak annyira világítjuk
meg – a közlekedés biztonságának csökkentése nélkül, és az egyenletesség megtartása mellett – amennyire szükséges, akkor
értelemszerűen kisebbnek kell lennie az
előírt megvilágítási értékeknek is. Így csökkenhet a felhasznált energia mennyisége és
a környezetbe kibocsátott káros széndioxidtartalom!

Az intelligens világítótestek a távolból
nemcsak csökkenteni, növelni is tudják a
fényáramukat!
Intelligens
közvilágítás
menedzsment-rendszerrel utólagosan is bármikor
korrigálható az úttestek megvilágítása. Költséges helyszíni beavatkozások nélkül, egyszerűen megtörténhet a legforgalmasabb
időszakokban a fényáram és ezzel a megvilágítás növelése, valamint az éjszakai órákban a fényáram csökkentése. Így a lakossági
panaszok könnyen orvosolhatóvá válnak!

Az intelligens közvilágítás legfontosabb előnyei
a. Teljes körű világítótest-nyilvántartás
Nagyon komoly probléma a pontos nyilvántartás hiánya. Nem ritka, hogy a lámpatestek különböző teljesítményűek, eltérő speciális
optikájúak, vagy tükreik különbözőek. Ebből
következően végül 30–40 féle világítótestet
szerelnek fel. Ennyi lámpatestvariáció természetesen nem tartható a karbantartók autóin.
Az intelligens menedzsmentrendszer nyilvántartja, hova milyen paraméterű lámpatestek kerültek telepítésre, online frissülve, naprakész leltárt készít róluk.
Lámpahiba esetén az intelligens rendszer
leltárja megmutatja, hogy milyen paraméterekkel rendelkező lámpatest hibásodott meg
és milyent kell a helyére kivinni.
A nyilvántartás segítségével a karbantartók
meg tudják tervezni a beavatkozásokat, előre
össze tudják állítani a cserékhez szükséges világítótest-típusokat.

Az előrejelzések szerint tovább erősödnek az éjszakai fények csökkentésére, a
környezetünk védelmére szolgáló, illetve
a teljes ökoszisztéma károsodásának elkerülésére irányuló tendenciák, és ezekhez
igazodóan várható az útvilágítási MSZ
EN 13201 szabványsorozat rendszerének
továbbfejlesztése a megvilágítási értékek
éjszakai időszakokban történő csökkentésére vonatkozóan.

1. ábra. Részletes világítótestadatnyilvántartás
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Miért érdemes LED-esítéskor intelligenset választani?
b. Gyártósoron összerendelt adatok segítik az intelligens rendszert a precíz nyilvántartásban
Elengedhetetlen a lámpavezérlői hibamentes összerendelése a világítótestek
vonalkódjaival, és összekapcsolni a lámpavezérlők integrálásának végtesztelésével. Az intelligens rendszer a világítótestgyártók által biztosított „kifejtő kódok”
segítségével visszafejti és eltárolja a világítótestek pontos gyári paramétereit.

2. ábra. Integrációs végtesztelés

c. Automatikus hibafelderítés, gyors hibajelzés és -javítás.
Az intelligens rendszer a hibajelzéseket
automatikusan továbbítja a szolgáltató-,
illetve a karbantartó-cégek hibabejelentő
rendszerébe (lámpahibák, szakaszhibák,
üzemszünetek, túlfogyasztások, karbantartás stb.).
d. Aktív hibák (lámpatest) és passzív hibák (hálózat) jelzéseinek szétválasztása. Sok
probléma és vita forrása, hogy aktív, vagy
passzív elem hibásodott-e meg, és melyik
karbantartó cégnek kell a hibajelzésre reagálnia?
Az intelligens rendszernek el tudja dönteni, milyen típusú meghibásodásról van
szó és melyik karbantartó cégnek kell a hibát kijavítania.
e. A közvilágítás be/ki kapcsolása helyi
fénymérő méréseihez igazítottan.
A lakók komfortérzetét növeli, ha a
közvilágítás be/ki kapcsolása a helyi fény-



viszonyokhoz igazítottan történik. Az intelligens rendszerrel megoldható, hogy egy
előre beállított érték (pl.: 22 lx) elérése esetén kapcsolja a közvilágítást, nem pedig a
közvilágítási naptár szerint. Ennek megoldása lehet, hogy az aznapi asztronómiai közvilágítási kapcsolási időpont környezetében,
egy időablakon belül várja (pl.: ± 30 perc) a
fénymérő jelzését. Ha a jelzés nem érkezik
meg a kapcsolás az időablak végén mindenképpen megtörténik.
f. Elszámolási mérők távleolvasása, áramlopások, illegális vételezések felderítése.
Az intelligens rendszer nemcsak azért
előnyös, mert a távleolvasással folyamatosan követhető vele a közvilágítási költségek
alakulása. A 15 perces feszültség-, teljesítmény-, és fogyasztási-adatkiolvasásokból
készített áramköri diagnosztikai elemzések
folyamatosan felügyelik és elemzik a hálózatot, ezáltal kiszűrnek minden jogosulatlan
beavatkozást.
g. Az intelligens közvilágítási rendszer
egyben a SMART City technológiák alapinfrastruktúrája.
Intelligens rendszer telepítésével nemcsak a közvilágítási hálózat teljes körű vezérlése és felügyelete valósul meg, hanem
a jövőbeli SMART City-fejlesztéseknek is az
alapjául szolgálhat. Az intelligens közvilágítás egyben szenzorok, kamerák, WIFI-ruterek, segélykérők működtetésének alapinfrastruktúráját is biztosíthatja.
A LED-es korszerűsítések dilemmájának feloldása: a meglévőt helyettesítő, vagy szabványos megvilágítás?
A közvilágítás korszerűsítésekor, a fejlesztések gyakran csak a közvilágítási
költségcsökkenésből keletkező megtakarításból finanszírozhatók. A legtöbbször a
jelenlegi állapotot konzerváló LED-es világítótestek cseréjére jut pénz, de szabványos
megvilágításra nem.
Az intelligens közvilágítás-vezérléssel ez
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Miért érdemes LED-esítéskor intelligenset választani?

a dilemma is feloldható! A legforgalmasabb
néhány órában (szabványos megvilágítási
szinten), a nagy forgalom is biztonságosabban lebonyolódik.
Az éjszakai időszakban jelentősen csök-
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kenthető a megvilágítás, ezáltal a legforgalmasabb órák többletfogyasztása kompenzálható, és a beruházási költségek a
közvilágítási költségmegtakarításokból finanszírozhatóvá válnak!
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Keresd a hibákat – találj meg egy feltalálót!

Az itt olvasható 10 megállapításból 5 helyes és 5 hibás. A hibás mondatok
sorszámaiból egy hat számjegyből álló dátum rakható össze, amely egy híres magyar mérnök-feltaláló születési dátuma. Az egyik mondat kétszeresen is hibás, ennek sorszáma a
születés hónapját és a vele azonos számú napját adja meg (mint pl. 06. hó 06. napja). Kis
kutatómunkával állapítsuk meg, ki lehet a nevezetes személy!

1.

A színes dekorációs izzólámpák (pl. karácsonyfaizzók) különféle színű fényporokkal
készülnek.

2.

A kisebb UGR-érték kevésbé kápráztató hatást jelent, mint a nagyobb.

3.

Ha egy 1200 lm-es izzólámpát 230 V helyett 207 V feszültségen üzemeltetünk, a kibocsátott fényáram is 10%-kal csökken.

4.

„Ez a LED-izzó csak 4 W-ot fogyaszt, ennek ellenére 300 lm fényerővel képes sugározni.” – mondja egy bolti eladó.

5.

Magyarországon az izzólámpagyártás 1896-ban indult a Millennium tiszteletére.

6.

A látóélesség jobb a monokromatikust megközelítő nátriumlámpa fényénél, mint a
fehér fénycsőénél.

7.

Régebbi szakkönyvekben találkozhatunk a stilb, apostilb, lambert, nit mértékegységekkel. Ezek valamennyien fénysűrűségegységek.

8.

A növények fotoszintézisét elsősorban a zöld fény segíti elő, így a hatásgörbe maximuma közel van a szemérzékenységi görbe maximumához.

9.

A kerámia-kisülőcsövek alkalmazása fémhalogénlámpákban azért is előnyös, mert a
rövidebb csövek méretre vágása is pontosabban kivitelezhető.

10. Hőmérsékletnövekedés hatására csökken a színes LED-ek átlagos fényintenzitása.
Megoldás a 143. oldalon.
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Világítási kultúránk
– Molnár Károly Zsolt, Szabó Renáta
Rebeka, Nádas József –

A háztartásokban használható retrofit
fényforrások kiválasztásakor a bőség zavarával szembesülhet a fogyasztó, többnyire halogénlámpákkal, kompakt csövekkel és megszámlálhatatlan kiviteli formájú és műszaki
jellemzőjű LED-del találkozik. Mi alapján választ? Mi fontos számára? Mennyire ismeri e
fényforrásokat? Már 2004-ben, az izzólámpák kivonásának kezdetén is felmerültek e
kérdések, a korábbi kutatást ismételtük meg,
egészítettük ki, valamint a két kutatást hasonlítottunk össze e tanulmányban. Célunk, hogy
a világítási alapismereteket feltérképezzük, a
továbbra is fennálló hiányosságokat keressük,
valamint ösztönözzük a szakmabelieket az
alapvető ismeretanyag és a világítási kultúra
széles körű terjesztésére.

Bevezetés
2004-ben egy viszonylag szűk körben végzett felméréssel arra kerestük
a választ, hogy vajon a lakosság milyen
ismeretekkel rendelkezik a világítástechnikai termékekről, milyenek a vásárlási
szokásaik, és milyen mértékű bizalmat
mutatnak a termékekkel, ill. az üzletekben segítő eladókkal szemben. Akkor
megállapítottuk, hogy a hétköznapi emberek – érthető módon – viszonylag
kevés szakmai ismerettel rendelkeznek
a világítástechnika terén, s talán éppen
ezért bizonyos negatív előítélet is megfo-galmazódott a részükről. Nem voltak
bizonyosak abban, hogy a forgalmazott
termékek milyen minőségi ellenőrzésen
esnek át, és – bár igényük van a szakmai
segítségnyújtásra – túlnyomórészt nem
hisznek a kereskedelmi eladók szakmai
felkészültségében.
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Ez a nem túl pozitív kép, valamint az a
tény, hogy az elmúlt több mint 10 esztendőben bekövetkezett változások (LED-ek
előretörése a piacon) indítottak minket
arra, hogy 2016-ban szélesebb merítéssel és kissé módosítva megismételjük a
felmérést. Ez utóbbi vizsgálatban 1406
magyar ember válaszolt a kérdőívre, de
vizsgálatunkat (vagy inkább kíváncsiságunkat) kiterjesztettük a kelet-közép-európai régió más országaira is (Csehország,
Horvátország, Lengyelország, Románia,
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia), amelyekből összesen 615 beérkezett választ vontunk be a kiértékelésbe. Ezen válaszok
kis száma miatt azonban jelen cikkünkben elsődlegesen a magyar helyzetre kívánunk kitérni.
A kérdőív 27 db – világítástechnikát
érintő – kérdést tartalmazott, amelyeket
néhány témakör köré csoportosítottunk.
Cikkünkben – a kérdések részletes ismertetése nélkül – ezen témakörök értékelését kívánjuk bemutatni.

Színhőmérséklet-preferencia
A kelet-közép-európai régióba való
kitekintés – ha nem is reprezentatívan
– lehetőséget biztosított arra, hogy megvizsgáljuk az emberek színhőmérséklet-preferenciájának területi eloszlását.
Ezt mutatja be az 1. ábra. Az ábra alapján – ha nem is szignifikánsan, de – kimutatható, hogy az emberek északról
délfelé haladva az egyre hidegebb színhőmérsékletet preferálják. Ez összhangban van azzal a hipotézissel, hogy az
egyre melegebb környezetben a pszichés
hőér-zetet a világítás színhőmérsékletével igyekezünk kompenzálni.
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Preferált fényforrások

1. ábra. Színhőmérséklet-preferencia
Kelet-Közép-Európa néhány országában

Vásárlási szokások
Magyarországon a világítástechnikai termékek lakossági beszerzése szinte egyenlő
arányban oszlik meg az internetes vásárlás,
az elektronikai szaküzletek, a világítástechnikai szaküzletek, üzletláncok és más értékesítők között. Ez azt jelenti, hogy a lakosság ezen termékeket nem kezeli úgy, hogy
fontosnak tartaná azok szaküzletből való
beszerzését. Ez felveti azt a kérdést, hogy
vajon a világítástechnikai termékeket ilyen
széles piacon kell-e továbbra is teríteni, vagy
érdemesebb lenne a lakosság figyelmét a
szaküzletek felé terelni.
Ez annál is inkább elgondolkodtató kérdés, mivel a kelet-közép-európai régió más
országaiban szignifikánsan kimutatható
(70% feletti érték), hogy a fogyasztók többsége a világítástechnikai termékeket szaküzletekben keresi. Az azonban nem derül ki a
kérdőívből – és a válaszokból sem –, hogy a
válaszadók a szaküzletek közé sorolják-e a
hipermarketeket is, vagy csak a kifejezetten
elektronikai vagy világítástechnikai boltokat. Mivel eladási statisztika nem állt rendelkezésünkre a különböző üzletek értékesítési
arányáról, a „bevallás” hitelességét nem tudtuk ellenőrizni.

A válaszokból egyértelműen kimutatható, hogy a LED-es termékek preferenciája
növekszik a „hagyományos” fényforrásokhoz képest. Ennek mértéke a különböző
országokban más és más. Magyarország
azok közé tartozik, ahol még közkedvelt a
hagyományos izzó és a kompakt fénycső is,
sőt a halogénizzó is 25% körüli „szavazatot”
kapott, míg vannak olyan országok (Horvátország, Szlovákia, Csehország és Románia),
ahol a LED-ek preferáltsága 85% feletti.
Elgondolkodtató ez a nagy különbség, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy
a LED-ek gazdaságossági előnyei a lakosság
körében minden országban közismertek. Talán a magyar ember óvatosabb? Vagy éppen
csak jobban ragaszkodik a megszokotthoz?
Esetleg kevés információval rendelkezik ahhoz, hogy váltson?

Mi alapján választunk világítástechnikai termékeket?
A 2. ábrát a korábbi és a mostani felmérés eredményeinek összevetésével célszerű
értelmezni. Mindkét alkalommal kitűnt,
hogy a lakosság több mint 80%-a venne
igénybe segítséget a termékek kiválasztásánál, mégis a valóságban ez csak a vásárlók
kevesebb, mint felénél valósul meg. Ez azt
jelenti, hogy a segítséget igénylők fele „rákényszerül” az önálló döntésre. Ezt a tényt
nyugodtan tekinthetjük nyílt segítségkérő
felkiáltásnak, mert azt jelenti, hogy – bár a
szakma igyekszik minden fórumon tájékoztatni a lakosságot – a döntés időpontjában
nem vagyunk jelen a helyszínen.
Pozitívumként könyvelhetjük el, hogy a
boltokban segítségnyújtást kérők és kapók
aránya az elmúlt 13 évben több mint másfélszeresére nőtt, de még mindig nem elégséges. Ezen a téren tehát átgondolt változtatásokra van szükség.
Igaz ugyan, hogy az interneten manap-
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Világítási kultúránk

2. ábra. Világítástechnikai termékek kiválasztása

ság már számos információt beszerezhet a
lakosság a világítástechnikai termékekről is,
de ezek többsége inkább csak reklámanyag,
így azok igazságtartalmáról és főként értelmezéséről nehezen tud megbizonyosodni a
szakmailag nem képzett fogyasztó.
A termékek kiválasztásánál általánosságban elmondható, hogy a vásárlók a kor
szelleme által korszerűnek ítélt, „divatos”,
ugyanakkor olcsó termékeket részesítik
előnyben. Annak viszont örülhetünk, hogy
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az energiahatékonyságra is, de sajnos főként csak
erre, mert más műszaki paraméterek jelentéséről és jelentőségéről kevés információval
rendelkeznek.

Fogyasztói bizalom
Piaccal szembeni bizalom
A fogyasztók több mint fele úgy véli,
hogy a széles termékválaszték inkább a piaci
érdekeknek köszönhető (3.ábra), mintsem a
világítástechnikai termékek műszaki paramétereinek. Ezen a téren is jelentős változás
figyelhető meg az elmúlt 13 évben. A 4.
ábra szerint korábban a termékek eltérő műszaki paramétereinek tulajdonították a széles termékválasztékot a vásárlók, míg napjainkra ezt a tényt főként a piaci érdekekre
vezetik vissza. Kétségtelen, hogy ebben
jelentős igazság van, de egyúttal halványan
azt is jelzi, hogy a fogyasztók tudatában a

3. ábra. A választék okai a fogyasztók megítélése szerint
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műszaki paraméterek jelentősége csökkent,
és talán kevésbé feltételezik, hogy a piacon
egymástól jelentősen eltérő műszaki paraméterű termékek is fellelhetők. Ez hátrányt
jelenthet a professzionális termékek pozitívabb megítélésében.

Szakmával szembeni bizalom
A világítástechnikai termékek szakmai
ellenőrzöttségét kevesebb, mint a megkérdezettek 50%-a tartja elképzelhetőnek. Ez
rossz ómen, bár kétségtelenül van igazságalapja. A megkérdezettek többsége még a CE
jelet sem keresi a termékeken. Ilyen közvélemény mellett jogosan merül fel a kérdés:
Miként győzhető meg a lakosság arról, hogy
vannak gondosan bevizsgált, professzionális
termékek, és vannak az ellenőrzést kikerülő, bizonytalan paraméterekkel rendelkező
„no-name” termékek is a piacon, és hogyan
lehetne figyelmüket az előzőekre irányítani? Ezekre a kérdésekre a szakmának – saját
védelme érdekében is – sürgősen választ
kell adnia. Bizalom a szakmai segítségnyújtásban
A 5. ábra szerint a megkérdezettek kevesebb, mint fele véli úgy, hogy a világítástechnikai termékeket forgalmazó üzletek eladói
kellő világítástechnikai szakismerettel ren-



delkeznek. Ez Magyarországon fokozottan
jelentkezik, ahol az 1-től 10-ig terjedő skálán
a magyarok alig több mint 4-es értékkel minősítették a szakirányú eladók világítástechnikai képzettségét. Ez az érték 2004-ben
még 5,8 volt.
Elgondolkodtató, hogy ennek mennyi az
igazságalapja, ugyanakkor figyelemfelhívó
is. Kétségtelen, hogy van még mit pótolnunk a bolti eladók világítástechnikai felkészítésén, de megfontolandó lehet az is, hogy
a szakma felkészült képviselői jelenjenek
meg az értékesítés helyein, és szakmailag
támogassák mind az eladókat, mind a vevőket. A vásárlói bizalom megerősítése nagyon fontos, ennek további hangsúlyozására
nem is kell kitérnünk.

Szakismeret

A lakosság világítástechnikai szakmai
ismereteinek felmérésére nyilvánvalóan
nem írathattunk dolgozatot, azonban mégis érdekelt minket, hogy mennyire ismerik
az alapvető fogalmakat, mint fényáram,
fényerősség, megvilágítás, fénysűrűség,
fényhasznosítás. A válaszok alapján a nem
világítástechnikai végzettségű emberek
többsége úgy ítéli meg, hogy ismeri ezeket
a jellemzőket, de helyes használatuk erőteljesen megkérdőjelezhető. Ezt
támasztja alá az 6. ábra, ami
azt mutatja be, hogy mit ért
a lakosság a szakmailag helytelen, de sokak által használt
„fényerő” kifejezésen.
Az ábra önmagáért beszél.
A két legnagyobb „szavazatot” az általunk megvilágításnak, majd a fényáramnak
nevezett paraméter kapta.
Viszonylag kevesen voksoltak
a felületről visszavert fényre,
és csak 9% szavazatot kapott
4. ábra. A termékválaszték bőségének megítélése a szakmailag fénysűrűségnek
2004-ben és napjainkban
nevezhető megfogalmazás,
Világítástechnikai évkönyv 2016-2017
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A második leggyakrabban
felismert termék a kompakt fénycső volt, amit a
válaszadók 87,7%-a tudott
helyesen azonosítani. A
LED-fényforrásra 66,9%,
míg a halogénizzóra 66,3%
helyes válasz érkezett. A
rossz válaszok nagy része
a ma még nem nagyon elterjedt „filament LED”-et
keverte össze a halogénizzóval.
A termékfelismerés alapján
5. ábra. Világítástechnikai termékek kiválasztása
azt mondhatjuk, hogy a lakosság túlnyomórészt tisztában
ami talán legközelebb áll a fényerősség fogalmához. Sajnálatos módon ez utóbbira konk- van a termékek nevével, de azért továbbra is
rétan nem kérdeztünk rá a kérdőívben. Ezt küzdhetünk a helytelenül elterjedt megnevezéaz ábrát azért tartjuk fontosnak bemutatni, sek (LED-izzó, energiatakarékos izzó stb.) haszmert – bár nem kívánjuk a lakosságot világí- nálata ellen. (Ezen szavakat egyébként szándétástechnikai szakképzéssel traktálni, mégis – kosan nem említettük meg a kérdőívben, hogy
fontosnak tartjuk, ha a szakma és a lakosság véletlenül se erősítsük ezen fogalmak fixálását.)
közös nyelven beszél. Nekünk kell tehát megtalálnunk a megfelelő módot
arra, hogy a különböző
jelentésű és jelentőségű fogalmakat úgy tudjuk tálalni a lakosság felé, hogy ők
azt különösebb szakképzés nélkül is egyértelműen
ugyanúgy értelmezzék,
ahogyan mi.
A „szakismeret” felmérésének másik része
a
termékfelismerésre
vonatkozott. A megkérdezetteknek a 7. ábra
szerinti képről kellett eldönteniük, hogy melyik
milyen fényforrás.
A
várakozásoknak
megfelelően a legtöbben – a kitöltők 91,3%a – sikeresen ismerte fel
a hagyományos izzót. 6. ábra. A „fényerő” szó értelmezése a lakosság szerint
214
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Változások 2004 óta. – Mit figyel
a fogyasztó?
Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni, hogy milyen változások történtek a lakosság
hozzáállásában a világítástechnika területén,
akkor – lehet, hogy pont a szélesebb termékpalettának köszönhetően – a tudatosság növekedése figyelhető meg. Ez rendkívül jó hír,
ami azonban kötelezettségeket és felelősséget
is jelent a szakma részére. Néhány területen
(termékválasztás módja, fogyasztói bizalom a
termékválaszték bőségének és a szakmai segítségnyújtás megítélésében) már érintettük a változásokat, de vegyük sorra a még nem említett
szempontokat is.

7. ábra. Felismerendő fényforrások

13 évvel ezelőtt a vásárlók elsődlegesen
a fényforrás teljesítményét keresték a csomagoláson. Ez az érték 79%-ról 62,8%-ra
csökkent, miközben 23%-ról 47,3%-ra növekedett azok aránya, akik a fénytechnikai paramétereket is nézik, függetlenül attól, hogy
azt (azokat) helyesen értelmezik-e. Ez azért
jó hír, mert jelzi, hogy a lakosság körében
egyre inkább tudatosul, hogy a fényforrások teljesítménye nincs szoros korrelációban



azok fénytechnikai paramétereivel. Egyszerű nyelven megfogalmazva: kezdünk leszokni a „valahány wattos izzó” fogalmáról.
A fogyasztók korábban is és most is tisztában voltak / vannak azzal, hogy egy fényforrás gazdaságossági megítélése nem csak
annak teljesítményétől, hanem élettartamától is függ, így ugyancsak jó hír számunkra,
hogy az eltelt 13 év során 10%-kal növekedett azok aránya, akik ezt a paramétert is
figyelik a fényforrások dobozán.
Meglepően pozitív változásnak könyvelhetjük el azt, hogy napjainkban a fogyasztók már a fényforrások színi megjelenésére
is ügyelnek. 2004-ben a vásárlóknak csak
7,1%-a kereste a színtani adatokat a fényforrásokon, míg 2016-ra ez az arány 39,4%-ra
nőtt. Ez egyértelműen jelzi: a lakosság felfogta, hogy a különböző fényforrások eltérő
színi megjelenésűek lehetnek, és tudatosan
választ ezek között.
Különösen fontos a színhőmérséklet feltüntetésének szükségszerűsége akkor, ha
megvizsgáljuk, hogy ennek a paraméternek
milyen hatást tulajdonítanak az emberek.
2004-ben a megkérdezetteknek csak cca.
50%-a jelezte, hogy összefüggés van a világítás megítélése és a színhőmérséklet között, míg napjainkban ez az arány 80% fölé
emelkedett.
A kérdőív nem terjedt ki a színhőmérséklet preferenciák vizsgálatára, de ez a változás szignifikáns értékű, amit a forgalmazók
és a szakma sem hagyhat figyelmen kívül.
Meglepő, de örömteli az a változás is,
amit a világítástechnika jelentőségének
megítélésénél tapasztaltunk. Az egy évtizeddel ezelőtti felmérésben csak 18% nyilatkozott úgy, hogy az egészségre káros a
nem megfelelő világítás. Napjainkban ez
az arány 82,9%-ra növekedett, és mindösszesen 5,1% azoknak az aránya, akik
szerint nincs semmilyen összefüggés a világítás és az egészség között. Ez több mint
4,5-szeres növekedés az elmúlt tizenhárom évben. Ez az érték egyértelműen jel-
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zi: a lakosság tudatában van annak, hogy
a világítás minősége jelentős hatást gyakorol az egészségére is. Ha a lakosságnak
ez a véleménye (jogosan), akkor a szakma
nem mehet el e mellett úgy, hogy nem
nyújt kellő információt a világítástechnikai termékekről, ill. az azok megítélését
segítő szakmai fogalmakról.

Következtetések
Bizalom
Sajnálatos tényként kell elkönyvelnünk,
hogy a lakosság bizalma az elmúlt évtizedben meggyengült mind a termékválaszték,
mind a szakmai segítségnyújtás területén.
Míg 2004-ben a kitöltők több mint 80%-a
gondolta, hogy biztonsági és műszaki szempontból ellenőrzik a termékeket, mára ez az
érték csak 60% körül mozog. Korábban már
arra is utaltunk, hogy a lakosság nem kellő
mértékben bízik az eladók szakmai felkészültségében, így sokan nem is támaszkodnak az ő segítségükre.
Természetesen meghagyjuk a vásárlók
szuverén jogát arra, hogy olyan termékeket vásároljanak, amelyeket kedvezőnek
ítélnek meg, de szeretnénk, ha ezen döntések összhangban lennének a világítástechnikai szakmai megállapításokkal is.
A fogyasztói bizalom növelésének egyik
(talán egyetlen) módja, ha megtaláljuk a
közös nyelvet a fogyasztókkal, és ezen a
nyelven meg tudjuk őket győzni az eltérő
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műszaki paraméterű megoldások előnyeiről
és hátrányairól.

Teendők
A világítástechnikai termékek felhasználói – szerencsére – egyre magabiztosabbak. Lehetővé kell tehát tennünk számukra
a minimálisan kellő és elegendő szakmai
ismeretek megismerését. Vonatkozik ez
mind a termékekre, mind az alkalmazástechnikai ismeretekre. Hasznos, ha a vásárlóknak szakmai ismereteket közlünk az
interneten keresztül, de a vásárlás döntő
hányada (egyelőre) a boltokban történik.
Szerencsés lenne tehát, ha a világítástechnikai szakemberek (legyenek azok akár az
egyetemek szakirányú képzésében résztvevő hallgatók) érdemben tudnák segíteni az
érdeklődőket.

Konklúzió
A lakosság szerencsére egyre tudatosabbá válik a világítástechnika területén. Információra éhesek, és ezeket onnan szerzik be,
ahol legkönnyebben hozzáférnek, függetlenül attól, hogy a forrás hiteles-e. Nem hagyhatjuk tehát magukra a felhasználókat, hanem minden területen (internet, értékesítési
pontok stb.) jelen kell lennünk a szakmai segítségnyújtással. Ezzel nem csak a vásárlók
érdekeit szolgáljuk, de megvédjük a szakmát a téves információk elterjedésétől is.
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– Dr. Nagy Balázs Vince –

2010 és 2016 között volt szerencsém a déli
félteke e kontinensnyi kiterjedésű országának
vendégszeretetét élvezni. Előbb mint vendégoktató, majd mint posztdoktori kutató, végül
mint vendégkutató. Munkámat mindvégig
Brazília és Dél-Amerika legnevesebb egyetemén, a São Paulói Egyetemen végeztem,
2010-ben az Energia és Környezet Intézet
Fotometria Laboratóriumában, utána pedig a
Pszichológia Intézet Látáskutató Laboratóriumában, ez utóbbiban egyetlen mérnökként.

Néhány szó a brazil világítástechnikai
szabványosításról

Az évek során sikerült közelebbről
megismernem a brazil világítástechnikai
szakmát, részt vettem projektben, tartottam tréningeket, új szakmai ismereteket

A brazíliai szabványokat (NBR) a Brazil
Szabványosítási Társaság (ABNT) kezeli.
Kidolgozásukban az ABNT munkacsoportjai vesznek részt, amelyek tagjai javarészt a
COBEI érdekképviseleti szervezet ABILUX
világítástechnikai alszervezetéből kerülnek
ki. Az ABILUX a brazíliai világítástechnika
területén működő gyártókat, tervezőket,
kivitelezőket összefogó szervezet. Tagjai
között megtalálhatók a multinacionális
vállalatok, de az egyéni vállalkozók is. Magyar néven mint a Brazil Világítástechnikai
Iparszövetség lehetne aposztrofálni. Ennek
megfelelően fő céljai közé tartozik az ipari

szereztem és mondhatom, hogy sok kapcsolatra és ezen belül nem egy barátságra
is szert tettem. Az így megismert világ
szakmai vonatkozásainak néhány kisebb
szeletét szeretném bemutatni a következő írásban, amelyet, objektív tartalmai
mellett saját meglátásaimmal is tarkítok.
Ezért, és az írás ismeretterjesztő jellege
miatt is, ezúttal a szakirodalmi hivatkozásoktól is eltekintek.
Bízom benne, hogy felkelti az olvasók
érdeklődését és, ahogy a Sao Paulói Egyetemen létesített magyar kultúra és nyelvi képzés 2015-ös, első konferenciájának
logója is mutatja, újabb hidat teremt Magyarország és Brazília között.

szereplők konszenzusos érdekképviselete,
az állami szektor szereplőivel (kormányzat,
kutató intézmények) való kapcsolattartás
és közös projektek előkészítése, valamint a
piaci termékek minőségének biztosítása. A
szabványok előkészítésében és ellenőrzésében is jelentős szerepet vállal.
A brazíliai szabványosítás főként az
USA szabványosításához igazodik, azt
követi. Ennek megfelelően a világítástechnika területén létrejövő NBR szabványok általában teljesen, vagy legalábbis
nagymértékben megfelelnek a vonatkozó
IES, néhány esetben a CIE szabványoknak. A brazil szabványosítási munkacsoportok az esetek túlnyomó részében ún.
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szabvány-honosítást végeznek, amely
azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek által készített szabványokat portugál
nyelvre fordítják, és a szakmai anyagot
nemzeti szempontból értékelik. Magam
részéről több ilyen bizottsági munkában is
részt vettem a világítástechnika terén közvetetten, de titkára voltam a radiológiai
képi megjelenítőkkel foglalkozó bizottságnak. A brazil szakértők között általában a
definíciók és a szakkifejezések eseteiben
vannak jelentősebb viták, míg a szakmai
tartalmakat a nemzetközi szabványoknak feleltetik meg. Ezért az NBR-szabványok is bizonyos időeltolódással követik
a nemzetközi szabványok megjelenését.
Így több olyan szabvány, szabványkiegészítés és szabvány-verzió sem jelent még
meg Brazíliában, amely nemzetközi téren
már érvényben van. Emellett a szabványok
előírásainak jogkövetése is gondot okoz e
kontinensnyi méretű országban, ahol a gazdasági szereplők sokrétűsége, az állami és
államközi szabályozások közötti konformitás esetenkénti eltérései, a gyakran változó
szabályozás mind befolyásolják a szabványelőírások betartását és betarthatóságát.
Például felhozva, a LED-es világítótestek
kötelező minősítését 2015-ben határozta
meg a Brazil Mérésügyi Hivatal (INMETRO). A hivatal kilenc hónapot adott az
egyes termékek minősítésére megbízhatóság és energiahatékonyság szempontjából
ahhoz, hogy Brazília területén forgalmazhatók legyenek (Portaria 144/2015). A kilencedik hónap végére mindössze három
cég tudta termékeinek egy részét bevizsgáltatni és minősítő bizonyítvánnyal ellátni.
A határidők meghosszabbítása szükségessé
vált, így most, 2017 elején is van lehetőség
nemzeti bevizsgálás és minősítés nélküli
LED-es világítótestek forgalmazására Brazíliában. Az új határidő 2017 szeptembere,
bizonyos termékek és értékesítési módok
esetében, viszont ennek további kitolása is
várható.
218

Világítástechnikai gyártók
Az ABILUX 2012-es felmérése szerint
összesen 604 vállalat működik Brazíliában
a világítástechnika szakterületén, amelyek
majd 40%-a mikro- és kisvállalkozás. Mint
az ipar más területén is, a vállalatok nagy
többsége (> 400) São Paulo államban, és
az állam hasonló nevű fővárosa környékén található. A vállalatok kb. egynegyede
lakossági világítástechnikával foglalkozik,
amelynek - az építőiparban igen aktív Brazília esetén - nagy szerepe van. 10% és 20%
közötti vállalat a kereskedelmi és ipari célú
világítással, kisebb mértékben pedig a közvilágítással és egyéb alkalmazásokkal foglalkozik.
Több brazil vállalat is fejleszt saját világítótesteket, bár a LED-es fényforrások minden
esetben importból származnak. A fejlesztett
termékek nemzeti és nemzetközi kiállításokon is szerepelnek (lásd a fotókat a 2016-os
ABILUX verseny két díjazott termékéről).

Ref: www.munclair.com.br

A világítótestgyártás és -fejlesztés terén kis-,
közepes és nagyvállalatok is megtalálják a helyüket. Talán az egyik legismertebb brazil világítástechnikai gyártó a LUMINI cég, ame-

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

egyebek
Világítástechnikai kitekintő Brazíliába
lyet a magyar származású Gutfreund család
alapított és tulajdonol a mai napig. A cégnél
több tréninget is tartottam a fejlesztőknek,
így volt alkalmam megismerni a rendkívül
színvonalas gyáregységet, valamint az alapító Antonio (Antal) Gutfreunddal is váltani
pár magyar szót.



eladókkal, nagyobb reputáció esetén magával a tulajdonossal megy végig a vendég az exkluzív show-room szobáin, ahol
a kötelező kávé mellett megkezdődhet
a szintén kötelezőnek tekinthető latinos
alkudozás, amely mindig teljesen baráti
hangulatban, de meglehetős vehemenciával zajlik.

Brazil világítástervezők

Ref: www.naville.com.br

Gyermekei, Ricardo és Sérgio, akik ma a céget vezetik, már nem beszélnek magyarul,
de a magyar ételeket továbbra is nagy becsben tartják, sőt a São Pauló-i, rendkívül patinás és magyar bencés alapítású, Szent Imre
Kollégiumban tanultak korábban.
Minden, magára valamit adó világítástechnikát forgalmazó cég esetében, Brazíliában, kötelező az ún. show-room megléte. Itt állítják ki termékeiket és nyűgözik
le vizuálisan a potenciális vásárlókat. Az

A belső terek, azon belül is a lakóhelyiségek világítása különleges igényekkel
jelentkezik. Nem véletlen, hogy ez a világítástechnikai ágazat foglalkoztatja a legtöbb szakembert. A toronyházak építése
az utóbbi időben virágzik, és bár a gazdasági nehézségek hatására a legutóbbi két
évben némileg csökkent az építési láz, a
nagy városokban (mint a 20 milliós Sao
Paulo) továbbra sem állt le. Egy-egy ilyen
15-20 emeletes lakóház esetében a lakáseladások már a tervezési szakaszban megkezdődnek, és a fő vonzóerőt ugyancsak
az ún. show-room, egy életnagyságú modellként megalkotott és luxuskivitelben
berendezett lakás adja. Itt természetesen
a világításon is nagy a hangsúly, hiszen a
dekoráció általában a legfontosabb szempont a kiválasztásnál. Természetesen a
kivitelezési szakaszban már minden lakó

Ref: www.lumini.com.br
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egyedi tervezést igényelhet, amihez elengedhetetlen a személyi világítástervező is.
Ehhez társul még a folyamatos megújulás
igénye is, ezért e szakmában nagyszámú
kis és nagy cég, valamint egyéni vállalkozók is teret kap, munkájuk pedig nagy
tiszteletnek örvend. A tervezés az ismert
számítógépes szoftverekkel (Dialux, Relux stb.) zajlik, a kivitelezéshez pedig ma,
szinte kivétel nélkül, LED-es alkalmazásokat használnak. Jellemző a nagy, sokszor
túlzott megvilágítási szintek létrehozása,
de a legendákkal ellentétben nem sikerült
„tudományosan” megállapítanom a meleg
éghajlat alatti hideg fény preferenciáját.
További érdekesség, hogy a szakemberek
sokszor egy-egy részterületre specializálódnak, így találkoztam pl. külön pékségekre szakosodott világítástervezővel is.

Ref: http://vitaliscampinas.com.br/

Kutatás-fejlesztés
A világítástechnikai szakterületén, az
egyetemi és ipari körökben viszonylag
kisszámú kutató-fejlesztő működik Brazíliában. A világítástechnika, de még inkább
az ipari színtechnika szakembereivel társalogva, amint magyarságomról tudomást
szereztek, rögtön megemlítették Hirschler Róbertet. Az ő neve a brazil textilipari
színtechnikában, de általánosan is a témával foglalkozó szakmában, fogalommá
vált. További magyar kötődés Paula Csil220

lag, akinek nevét nem szükséges fordítani
sem, és aki jelenleg a ProCor, színekkel
foglalkozó ipari és egyéb szervezeteket
összefogó társaság aktív elnöke.
Bár a világítástechnikai iparban jelentős a világítótestek fejlesztése, az állami
szektor, illetve a kutatóintézetek terén, az
ország méretéhez képest limitált a kutató-fejlesztő környezet mérete. Korábban a
São Paulói Egyetem, Energia és Környezet
Intézetében mint vendégkutató dolgoztam a Fotometria Laboratóriumban, ahol
minősítés és K+F jellegű ipari munkákban
vettem részt a modern eszközöket és méréstechnikai jogosítványokat felhasználva.
Ide került közreműködésemmel, a meglévő Ulbricht-gömbök, etalonlámpák, elektronikai vizsgálók, öregítőpadok és további
fotometriai berendezések mellé beszerzésre, három évvel ezelőtt egy legújabb
generációs spektrogoniométer is, amellyel
a fotometriás mérések rendkívül gyorsak,
precízek és spektrális szempontból is értékelhetők lettek. Azonban, és ez jellemző
azon kevés számú egyetemi fotometriával
foglalkozó laboratóriumra Brazíliában,
amelyeket megismertem, itt sem kötődött, mondhatom azt, hogy rajtam kívül,
szorosan egyetemi kutató a laborhoz és a
berendezésekhez. A munkát az egyetem
alkalmazásában álló mérnökök és technikusok végezték, akik feladata a profitorientált vizsgálatok elvégzése volt. Így igazi
kutatási munka csak ritkán jutott a berendezésekre. Egy ilyen munkánk, a São Pauló-i energiaszolgáltató vállalat megbízásából, egy általános iskola fénycsöveinek
cseréje volt, saját fejlesztésű LED-es világítótestekre, amelyeket négy különböző
korrelált színhőmérsékletben, de azonos
megvilágítási szinttel szereltünk fel. Az
iskolás gyermekek kérdőíveket töltöttek
ki és vizuális teszteket végeztek annak érdekében, hogy eldöntsék, melyik korrelált
színhőmérsékletet preferálják. Általánosan a 4000 K és az 5000 K-es világítási
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Világítástechnikai kitekintő Brazíliába
környezetek hozták a legjobb eredményeket. A K+F munka célja a város állami iskoláiban a világítás célzott korszerűsítése
volt. E munkától függetlenül viszonylag
kevéssé kihasznált a nagy értékű és korszerű eszközpark a tudományos és alkalmazott kutatások céljára, így Brazíliában,
e téren is bőven akad még kihasználatlan
lehetőség!



Az, hogy Brazília minden tekintetben a
lehetőségek hazája, nem véletlenül ismerte fel a több hullámban érkező magyarországi kivándorolt, akik ma jelentős és
prosperáló közösségét alkotják az országnak, mindig szeretettel fogadják a magyar
látogatókat és az ún. új magyarokat, az
első generációs kivándorlókat!
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Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája
című tárgy oktatása a BME Elektronikus
Eszközök Tanszékén
– Dr. Poppe András, Dr. Tóth Zoltán –

A kurzus indításának gondolata a BME 2015.
évi újévi fogadásán egy, a jelen cikk két szerzője közti beszélgetésben merült fel először. Az
elsődleges célkitűzés egy gyakorlati orientáltságú tárgy létrehozása volt, amely épít a Tanszék
által oktatott Mikroelektronika tárgyra, de az
ott elhangzottak ismerete nélkül is közvetlenül
hasznosítható tudást nyújt a LED-ek alkalmazástechnikájának terén. Ki nem mondott cél
volt egy LED-ekre fókuszáló, a legaktuálisabb
eredményeket összefoglaló tárgy indítása, amely
segíti a GE és más világítástechnikával foglalkozó
vállalatok számára a leendő munkatársak képzését. Elképzelésünk szerint az új tárgy hasznos
kiegészítője a BME-n oktatott egyéb világítástechnikai vonatkozású tantárgyak által átadott
ismereteknek. Vonzerőnek gondoltuk a leendő
hallgatók számára, hogy a tárgyat megosztva
felerészben egyetemi oktató, felerészben ipari
szakember oktatja.
Az ötlet jónak tűnt a pezsgőmámor elillanása után is, így a célkitűzés és tematika részletes
kidolgozása következett. Eredeti gondolatunknak megfelelően a tantárgy célkitűzése, hogy
mélyebb ismereteket adjon a mai legmodernebb fényforrások, a teljesítmény LED-ek, mint
speciális félvezető eszközök vonatkozásában.
Olyan, a működés főbb jellemzőit magába foglaló, a gyártás, a konstrukció, a megbízhatóság
és az élettartam alapvető vonatkozásaival, valamint az alkalmazások termikus, elektromos és
optikai környezetének a kialakításával kapcsolatos ismereteket szeretnénk átadni, amelyek
elengedhetetlenek a LED-es fényforrásokkal
kialakított világítástechnikai megoldások rendszerszintű kialakításához, üzemeltetéséhez. Fontosnak tartottuk, hogy ismertetésre kerüljenek
a LED-ekkel kapcsolatos legfontosabb szabványok: termékszabványok, minősítéssel kapcsolatos szabványok is. A kurzus jelenleg egy féléves,
szabadon választható, 2 kreditpontot érő tárgy.
1

A tárgy a 2015/2016-os tanév első félévében debütált, második alkalommal az idei, 2016/2017-es
tanév első szemeszterében került megtartásra.
A tematikát illetően a tárgy egy nagyon
rövid világítástechnikai ismertetéssel indul, az
emberi szem és a látás bemutatása, az alapvető
fénytechnikai fogalmak mellett a hagyományos
fényforráscsaládok működési elvei, tulajdonságai, felhasználási területei kerülnek terítékre az
első alkalommal.
A későbbiek során a legnagyobb hangsúlyt
a LED-ek és LED-es alkalmazások kialakításának fizikai és konstrukciós kérdései kapják.
Felelevenítésre kerülnek a Mikroelektronika
tárgy idevágó alapvető részei, a pn átmenet, a feszültség-áram karakterisztika, majd ismertetésre
kerülnek a LED-ekben alkalmazott különböző
vegyület félvezető anyagrendszerek, a „band
gap engineering”. Részletesen bemutatjuk a
nagy hatásfokot biztosító LED-konstrukciókat,
szisztematikusan taglalva, hogy milyen megoldással lehet növelni a LED-ek hatásfokát. Külön
hangsúlyt kapnak a LED-ek laboratóriumi minősítő mérései: a fénytechnikai tulajdonságok
és termikus tulajdonságok mérései. Áttekintésre kerülnek a vonatkozó legfrissebb ajánlások,
szabványok (CIE, JEDEC), illetve a LED-ek működésének hőmérsékletfüggése, LED-ek multi-domain modellezése mérések alapján. Ezen
órák keretein belül a hallgatók megismerhetik
a Tanszék laborjait, napi kutatásait, az öregítési, termikus és egyéb, az aktuális kutatásokhoz
használt berendezéseket. Ugyancsak ismertetésre kerülnek a LED-es alkalmazások termikus
környezetének kialakításai, a hűtőbordák és a
termikus határfelületi anyagok, LED-es megoldások lámpatest szintű termikus vizsgálata, szó
esik például a CFD-modellezésről is.
Felhasználás közelebbi vizeire evezve ismertetésre kerülnek a LED-ek gyártósori mérési és
osztályozási kérdései, a LED-ek tokozása, sze-

Különös öröm ez az egykori HID fejlesztési főmérnök számára

222

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

egyebek
Teljesítmény LED-ek alkalmazástechnikája című tárgy oktatása
a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén
reléstechnikai megoldásai. Külön alkalom foglalkozik a LED-ek megbízhatósági kérdéseivel,
öregedési vizsgálatokkal és élettartam-előrejelzéssel (LM80 és TM21 szabványok és technikai
memorandumok), a főbb meghibásodási mechanizmusokkal. Fontos része a tárgynak a különféle LED-adatlapok és egyéb alkalmazástervezést segítő gyártói információk bemutatása, az
adatlapokon található információk értelmezése
és átültetése a napi tervezési munkába.
A hallgatók által talán legjobban várt rész a
GE-ben történő labor- és üzemlátogatás. Erre az
eddigi két év tapasztalata alapján minden hallgató eljött. Még a látogatást megelőző órákon
feltesszük a kérdést, hogy – bár nem tartozik
a LED-es tematikába – szeretnék-e megnézni
a nagyintenzitású kisülőlámpák gyártását, az
égőtestgyártás száraz boxos technológiáját és
az összeépítő sort. Öröm látni , hogy mindenki
kíváncsi volt erre a területre is. A gyárlátogatás
után a GE bemutatótermében különféle bel- és
kültéri alkalmazásokat tesztelhetnek a hallgatók.
Bemutatásra kerülnek a GE fénytani és egyéb
laboratóriumai is, illetve néhány résztémakör bemutatására GE-s kollégákat kértünk fel. A látogatás során igyekszünk mindenkinek a számára
legérdekesebb területet bemutatni, a terméktervező hallgatók például hasonló munkakörben
dolgozó kollégákkal találkozhatnak. Köszönet



illet minden GE-s segítő kollégát: Fülep Lászlót,
Kardos Pétert, Kovács Krisztiánt, Nagy Endrét,
Pilterné Gábora Csillát, Samu Józsefet és Varga
Veronikát.
A következő blokkban kerül sor a LED-es
fényforrások elektromos környezete kialakításának ismertetésére, a fényerőszabályozás és LED
meghajtók kérdéskörére. Az alkalmazások témakörén belül maradva érintjük a vizuális komfort, színhűség témakörét, illetve LED-es világítástechnikai megoldások fotobiológiai hatásait is.
Az előadássorozatot az OLED-ekkel foglalkozó
óra zárja.
Az eddigi két sorozat alkalmával szemeszterenként 10-15 MSc – és néhány PhD – hallgató vette fel a tárgyat. A várakozásnak megfelelően főleg villamosmérnök-hallgatóink voltak,
de gépészmérnökök és formatervezők is voltak
a hallgatók között. Bár szabadon választható
tárgyról van szó péntek délutáni időponttal,
nem lehetett panasz az órák látogatottságára
sem. Noha a tárgyat megosztva tartjuk, lehetőség szerint részt veszünk egymás óráin.
Ilyenkor egy-egy adott kérdéskör kapcsán
igyekszünk mindkettőnk oldaláról, elméleti és
ipari szemszögből, alkalmazott kutatási és piaci
szempontból is megvilágítani. Jövőbeli terveinket illetően megfontolás alatt van a tárgy két
félévessé történő bővítése is.
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VTT krónika
– Szekeres Sándor –

Hagyománnyá válik, hogy Évkönyveinkben Társaságunk visszatekint az eltelt időszak
társasági működésére, elért eredményeinkre.
Helyén való, hogy számba vesszük magunknak és az utókornak összefoglaljuk, mi történt előző könyvünk kiadása óta. A 20142015. évek 10. jubileumi kiadványa a 2014. évi
V. Lumen V4 konferenciájáról írt beszámolóval záródik. Társaságunknak ez a legrangosabb rendezvénye, hiszen ez nemzetközi
esemény. Tagságunk számára azonban nem
ez a reprezentatív szakmai találkozó jelenti
a legtöbbet, hanem a hazai konferenciáink.
Ezeket a szakmai összejöveteleket tagságunk
nagy része előjegyzi éves határidőnaplójába.
Az év elején, hagyományát tekintve legfiatalabb a LED-konferencia nyitja a sort. A
tavaszt a Közvilágítási Ankét színesíti, fontos
esemény az évenkénti hallgatói ankét, és a
szinte havonta rendezett szakmai szeminárium. Ezek a tagsággal személyes kapcsolatot
teremtő csoportos összejövetelek mellett,
vezetőségünk nagyon fontos szakmai háttérmunkája szolgálja szakmánk megismerését
és – óvatosan fogalmazva – elismerését. Az
óvatosság nem annak szól, hogy nem kellő az
erőfeszítésünk, hanem annak, hogy sok száz,
sőt akár ezrekben megnevezhető szakma is,
szeretné ismertségét, elismertségét, szakmai
súlyát biztosítani.
Tekintsük át az elmúlt két évet. A 2015-ös
év a VI. LED konferenciával indult, amelyet
február 3-4-én tartottunk az Óbuda Egyetemen. Ezt a rendezvényt Társaságunk azzal a
szándékkal indította, hogy ennek a merőben
új fizikai elven működő fényforrásnak az
elméletét hozza közelebb a szakmai közönséghez. Közben az élet hozta magával, hogy
az állandóan és rohamos iramban terjedő
fényforrás gyakorlati alkalmazásban szerzett
tapasztalatait érdemes megosztani a szakmával. Ma már nem az kérdés, hogy LED
224

legyen, vagy sem, hanem hol és hogyan alkalmazzuk. A konferencia látogatottsága, az
érdeklődők széles köre igazolja e rendezvény
szükségességét.
Szemináriumaink töltik ki a nagy eseményeink közti időszakokat. Ezek során március
10-én Építészet és díszvilágítás címen előadást halhattunk. A világítás különleges területéről, a Sportvilágításról szólt a 2015 április
14-i szeminárium, felvillantva a mai szigorú
és nagy szakértelmet követelő követelményeiket.
Évi rendes közgyűlésünket 2015 május
5-én tartottuk a Világítás Házában. A szokásos beszámolóikban az elnökség tagjai tájékoztatták a tagságot az év során végzett, nem
kevés munkájukról.

2015.05.14., Lábatlan, Közvilágítási Ankét

A Közvilágítási Ankét minden évben
egyik legnagyobb eseményünk, amelyet évtizedek óta rendez Társaságunk. Ezek sorában a XLVI. Közvilágítási Ankétot Esztergom
– Búbánatvölgyben tartottuk 2015. május
14-15-én. A programot színesítette, hogy az
első nap délelőttjén fakultatív kiránduláson
meglátogattuk a Lábatlani Vasbetonipari
Zrt. üzemét. Itt alkalmunk volt megnézni a
pörgetett vasbeton oszlopok gyártását. Láthattunk olyan betonkandeláber oszlopokat,
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amelyek karcsúsága vetekszik az acél és alumínium oszlopokkal. Az ankét szokásaink
szerint igen változatos programot nyújtott a
résztvevőknek.

2015.05.15., Esztergom, Közvilágítási
ankét

A világítástechnika elméleti kérdéseitől a
szabványosság és jogi előírások ismertetéséig rengeteg témakört ismerhettünk meg. A
hallgatóság bevonását is szorgalmazza a már
hagyományos vitafórum, melynek aktuális
témája a LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítóestek alkalmazhatóságának követelményei ajánlás módosításáról szólt. Társaságunk
fontos feladatát teljesíti ezzel szakmai útmutatójával, hiszen azoknak a beruházóknak
(főként önkormányzatok) nyújt segítséget,
akiknek szakmai felkészültsége nem elegendő a marketing alapú ajánlatok közti eligazodáshoz.
2015. június 28. és július 4.-e között került megrendezésre a CIE 28. négyévenkénti
konferenciája (session-je), az angliai Manchesterben. Erről részletesen olvashatunk a CIE
MNB beszámolójában.
Jelentős társasági esemény volt a VTT, a
„2015. a Fény Nemzetközi Éve”, valamint a
Társaság 20. születésnapja alkalmából rendezett Csillagnéző túra 2015. augusztus 14-15-én
a Zselici csillagoségbolt-parkba. Az esemény
hirdetményét érdemes idézni: Gyönyörű
szakmánk a világítástechnika is, mint a legtöbb műszaki fejlődés, nemcsak előnyökkel,



hanem hátrányokkal is jár. Ilyen probléma
a fényszennyezés, ami miatt unokáink már
nem mindenhonnan élvezhetik a csillagos
égbolt látványát. Ez a probléma hívta életre
a Nemzetközi Csillagoségbolt Szövetséget,
amely célként tűzte ki, hogy feltérképezi
azokat a helyeket, ahonnan külső zavaró
fények nélkül szemlélhetik az emberek az
éjszakai égboltot. Hazánkban és Európában
is 2009-ben elsőként, a Zselici Tájvédelmi
Körzet nyerte el – a skóciai Galloway Forest
Parkkal közösen – a „Nemzetközi Csillagoségbolt-park” (International Dark Sky Park)
címet. A Zselici Csillagoségbolt-park tehát
olyan unikum, amelyhez hasonló csak mes�sze távolban található. Ahogy a meghívó
szólt, családtagok is részt vehettek a csodálatos augusztusi csillagos égbolt felfedezésében. A szervezők munkáját dicséri, hogy a
MEE-nél pályázaton elnyer 180 000 Ft segítette a résztvevők költségeinek csökkentését.
2015. szeptemberben egy kollega előadott
a török társaság 10. jubileumi konferenciáján.

2015.11.25., Bp., IV. Árpád út, VTT 20 éves

A Világítástechnikai Társaság 2015. november 25-én ünnepelte társasággá alakulásának
huszadik évfordulóját Újpesten, a Polgárok
Háza tükörtermében. Az este ceremóniamestere a Gazdasági Rádió műsorvezetője, Érczfalvi András volt. A rendezvényen a VTT tagságából több mint száz regisztrált vendég vett
részt, és mintegy harminc meghívott vendég
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is megtisztelte e jeles ünnepet. Az ünnepséget Nagy János, a VTT elnöke nyitotta meg,
majd Béres József a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke méltatta a VTT eddigi
20 évét köszöntőjében, kiemelve a Magyar
Elektrotechnikai Egyesülettel fennálló kivételes kapcsolatának jelentőségét és a társaság
átlagon felüli szervezői, közösségteremtő tevékenységét. A megnyitó beszédeket követően
a társaság két rendkívüli múlttal rendelkező
tagja – Arató András és Budai Béla – által
összeállított, a VTT 20 évét 20 percben bemutató filmet tekinthetett meg a közönség.
A fotómontázs időrendi sorrendben segített
feleleveníteni, hogy a VTT elmúlt húsz esztendejében mennyi jó hangulatú, vagy éppen
megható rendezvényen, ankéton, konferencián, kiállításon találkozhattak tagjai, valamint
milyen szép számmal jelent meg tartalmas
kiadvány a társaság védőszárnyai alatt. A rövidfilm után a VTT alapító elnökség köszöntése következett, majd elnök úr emléklap
átadásával köszönte meg a jogi tagok folyamatos támogatását. A társaság elmúlt 20 évi
munkájában jelentős szerepet vállaló kiemelt
meghívottak az eseményre készítetett bronz
emlékérmeket vehettek át tevékenységük elismeréseként. Az emlékérmek és oklevelek
átadása után ismét egy rövidfilm következett,
amely a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) 2015-ös Manchester-i konferenciájára
készült. A filmben látványos képi elemekkel
kerültek bemutatásra az évszázados múlttal
rendelkező szervezet legjelentősebb eseményei. Rövid szünet után a VTT által összeállított és Nagy János elnök úr által rendezett,
„Kell-e nekünk LED-es közvilágítás?” című
szakmai rövidfilmben láthattuk, hogy miként
vélekednek a közvilágítási szakma hazai szereplői a LED-es közvilágítás rövid múltjáról,
jelenéről, és hogy mit gondolnak annak jövőjéről. A következő szakmai előadásban Pap
Zoltán, a BDK Kft. ügyvezető igazgatója fejtette ki a BDK és a VTT példaértékű együttműködését a budapesti LED-es közvilágítási
projektek kapcsán. Beszélt továbbá arról, hogy
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a fővárosi közgyűlés már megszavazta a Budapest Világítási Mesterterv dokumentum elfogadását, amelyet a BDK-nak kötelezően alapul
kell vennie. A programban egy meglepetés
műsorszám is szerepelt, amelyben Härtlein
Károly úr, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fizikatanára látványos,
világítástechnikával kapcsolatos fizikai jelenségeket mutatott be, a búra nélküli izzólámpa
működtetésétől a kompakt fénycsövek bemelegedési folyamatának lassított felvételén át a
színes LED-ek hőmérséklet hatására történő
színváltoztatásáig. Az igen érdekes fizikaóra
után a program hivatalos részének zárszavát a
főszervező dr. Szabó Ferenc mondta el, majd
Bjorn Brandt a pezsgős koccintást szponzoráló Tungsram-Schréder vállalat vezérigazgatója
kért szót és számolt be vállalatának rendkívül
dinamikus fejlődéséről. A koccintás után az
előtérben bőséges hidegtálakból fogyaszthattak az ünnepség időközben már megéhezett
résztvevői. A vacsora záró attrakciója a des�szert volt, amely stílszerűen egy hatalmas, 100
szeletes, izzólámpa formájú torta volt, amelyen az első szeletet a VTT elnöke vágta. Az
ünnepi este záró programja a felajánlásokból
összegyűlt, rendkívül értékes ajándékokkal jutalmazott kvízjáték volt, amely remek hangulatban telt és méltó zárása volt a VTT ünnepi
közgyűlésének.

2015.12.15., Bp., IV. Árpád út 65., VTT évzáró
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Mint minden év végén, a 2015-ös évet is
évzáró közgyűlésen december 15-én a formaságokon túl, baráti beszélgetéssel zártuk.
A 2016 évi nyitó eseményünk a VIII.
LED-konferencia, amelynek helyszíne ez
alkalommal is az Óbuda Egyetem (Kandó)
Tavaszmező utcai nagyelőadója adott helyet
2016. február 2-3-án. Nagy érdeklődés mellett hallgathattunk érdekes előadásokat. Ez
alkalommal is megerősítve társaságunk vezetésében és tagjaiban annak szükségességét
is igényét, hogy folytatni kell ezt a sorozatot,
hiszen egy gyorsan fejlődő és terjedő termék
szinte napról-napra újul meg és az új ismeretekkel szinte lehetetlen lépést tartani.
2016. március 8-án „A korszerű világítástechnikai optikai szoftveres hátterének bemutatása” volt a szeminárium témája.
Szubjektív beszámolók a Light & Bulding
Frankfurti Nemzetközi kiállítás tapasztalatairól, valamint a CIE 2016 Melbourne-i konferenciájáról címen tartottak az esemény résztvevői előadást 2016. április 12-én.

2016.04.20., Bp., IV. Árpád út, Polgárok
háza, választás

Vezetőségünk megbízatása lejárt 2016ban, ezért április 20-án az Újpesti Polgárok
házában tisztújító közgyűlésen új vezetőséget választottunk. A vezetőség névsora az
Évkönyvben található.
2016. május 26-27-én Kaposváron rendeztünk a XLVII. Közvilágítási Ankétot. Ez alkalommal is sokrétű előadásokat hallottunk,
bár visszagondolva az elhangzottakra, egyre



szélesebb teret kap a LED-es világítással kapcsolatos téma. Nagyon jó dolog, hogy az e
téren a tényleges üzemeltetés során megszerzett tapasztalatok ismertetése segíti a szakemberek munkáját.

2016.05.26-27., Kaposvár, Ankét

A LED-es világítás lehetővé teszi a szabályozható, egyre inkább a körülményekhez
alkalmazkodni képes okos rendszerek kiépítését. Az előadások után fakultatív program
keretében a Kaposváron kiépített rendszert
mutatták be az üzemeltető és kivitelező cég
munkatársai. Szeretném kiemelni a Budapesti Világítási Mestertervről szóló előadást,
mivel ez mérföldkövet jelent a települések
hosszú távú világítás koncepciójának meghatározásában. Ez minta lehet, mint az beigazolódott más városok számára is. Az előadások
sorát most is változatossá tették a szakmához
csak távoli kapcsolatot jelentő előadások. Így
a „Közvilágítás-korszerűsítés egy csillagoségbolt-park szomszédságában – lehetet volna
jobb?” címmel, vagy „A világítás és közlekedésbiztonság kapcsolata” előadás. Ezek az
előadások jelzik, hogy Társaságunk igyekszik
minél szélesebb kapcsolat rendszert kiépíteni
mindazokkal a szervezetekkel, amelyek bármilyen vonatkozásban is érintettek, érdekeltek szakmánkban.
2016. június 4-én az építők napja alkalmából rendezett központi ünnepségen Nagy
János, a MEE VTT elnöke, a MEE Elnökség
tagja, Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter által adományozott „Kiemelkedően
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eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül” Miniszteri Elismerő oklevelet vehetett
át, a Magyar Mérnöki Kamara pedig tiszteletbeli tagjává választotta elnökünket.
Szeptember 13-án beszámolót hallhatunk
a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság
(CIE) 2016 évi prágai konferenciájáról.
Két érdekes területét mutatta be a 2016.
október 11-i előadás a LED-es világításnak,
„LED-ek alkalmazása múzeumvilágításban
és növénynevelésben” címen.
A modern világítási lehetőségek bemutatása volt az „Intelligens világítási megoldások” című szeminárium témája, 2016. november 8-án bepillantást nyújtott a jövőbe, a
már egyre jobban elterjedő okos rendszerek
alkalmazásával.

2016.12.13., Bp., IV. Árpád út, VTT-évzáró

Évzáró rendkívüli közgyűlésen búcsúztunk a 2016. évtől, december 13-án.
A krónika nem lenne teljes, ha a dátumokhoz szorosan nem kapcsolható tevékenységeket nem vennénk számba. Ezért
tekintsük végig milyen területeken végzett
Társaságunk munkát az elmúlt két évben.
Nem kell külön kihangsúlyozni, hogy legtöbbet az elnökség tagjainak köszönhetünk,
és az ő érdemük az is, ha minél több tagot
vontak be a munkájukba.
Társaságunk nagy hangsúlyt feketetett a
nemzetközi szakmai életben való aktív részvételre. Részt veszünk a CIE (Nemzetközi
Világítástechnikai Bizottság), CEN (Európai
Szabványügyi Bizottság), az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) és az Európai
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Bizottság szakmánkat érintő munkájába.
Lighting Europa ipari szövetségének tagdíjára a hazai gyártók nem találtak forrást, így
Társaságunk sem tagja.
A CIE D5 (Kültéri világítások) divízió
elnöki tevékenységét Schwarcz Péter látja
el és szervezi az esedékes divízióülést (Webex-en). Részt vesz CIE Igazgató Tanács minden ülésén. Képviseli Magyarországot mind
a 4-es, mind 5-ös divízió összes ülésén. Ezen
felül munkát végez négy műszaki munkabizottságban. A CIE Magyarország Nemzeti
Bizottságának elnöke Dr. Poppe András,
aki rendszeresen beszámol a közgyűlésen a
MNB-ban folyó munkáról.
CEN (Európai Szabványügyi Bizottság)
TC169 (Fény és Világítás) éves plenáris ülésén
a VTT illetékes alelnöke folyamatosan figyelemmel kísérte az európai világítási szabványok fejlődését. A WG12-es (Útvilágítás) által
benyújtott szabványtervezetet véleményezte
és a kritikai észrevételeket az MSZT (Magyar
Szabványügyi Testület) keresztül eljutatta.
Sajnos a javaslatokat elutasították. A megújított EN 13201 útvilágítási szabvány kötetei
2015 decemberében jelentek meg. Az MSZTvel történt megállapodás szerint ezekből az 1,
2, 4, és 5. lap még ez évben (2017 első félév)
megjelenik magyar nyelven is a VTT által támogatott fordításban.
ISO TC 274 Fény és világítás. Az ISO megalakította a 274-es világítási szabványokért felelős munkabizottságát, Ad de Viser vezetésével. Magyarországról a VTT alelnöke tagja
a munkabizottságnak.
Az Európai Bizottság a rendelettervezeteit
megküldi a tagországoknak véleményezésre.
A világítástechnikai tárgyú tervezetekről
esetenként tájékoztatást kapunk, s ezeket
véleményezzük. Mindannyiszor azt az ígéretet kaptuk, hogy a magyar válasz kialakítása
során figyelembe veszik javaslatainkat.
Hírünket a nagyvilágban és szakmai elismertségünket azon kollegáknak köszönhetjük, akik előadásaikkal képviselik a magyar
világítástechnikusokat a különféle konferen-
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ciákon, és nemzetközi szakmai bizottságokban pénzt és energiát fektetnek a részvételükre és felkészülésükre.
Szoros kapcsolatot tartunk fent a környező
országok szakmai szervezeteivel, ezt célozza a
két évente rendezett V4 konferencia szervezése és lebonyolítása a szlovák, cseh, lengyel és
magyar résztvevőkkel. A nemzetközi jelenlét
ennél sokkal kiterjedtebb a fenn említett Bizottságokban folyó munkák kapcsán.
Erősebb munkát igényel a szakmai képzések, az oktatás területének kiszélesítése. Ezt
célozza a MMK-val (Magyar Mérnök Kamara) való egyre szorosabb kapcsolat. Az MMK
kérésére 2015-ben összeállítottunk a „LED
alkalmazástechnikai segédlet”-et, amelyet pályázat útján 550 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyertünk. A pályázat elszámolása 2015 novemberében elkészült. A Magyar
Mérnöki Kamarának javaslatot tettünk a
kötelező mérnök-továbbképzéshez. Az eltelt
két évben a MMK által szervezett mérnök-továbbképző tanfolyamokon világítástechnika
oktatást tartottunk.
Fontos, különösen a LED-lámpatestek elterjedése miatt is az áramszolgáltatók, illetve
a világítási hálózat karbantartói számára továbbképzéseket tartani. 2016 februárjában az
E.ON kérésére és szervezésében tartottunk
egy egész napos továbbképző tanfolyamot.
Ezeket a tanfolyamokat több VTT tag bevonásával tartottuk meg. Ezeket a munkákat
azzal segítettük elő, hogy pályázatot nyújtottunk be, amely sikeres volt.
Ide kívánkozik, hogy 2016 februárjában
a Magyar Elektrotechnikai Egyesülethez a
Lumen V4 nemzetközi világítástechnikai
konferencia részvétel (kiutazás) támogatására pályáztunk. A pályázat 140 000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert. A nyertes
pályázatok pénzügyi forrásai emelték az
adott rendezvény színvonalát.
Szakmánk érvényesítésének érdekében
tágabb kapcsolati körökre is szeretnénk építeni. A különböző hatóságok közül a Fogyasz-



tóvédelemmel sikerült kapcsolatot kiépíteni,
ami jól indult 2013-ban, azonban 2015-ben,
amikor a szakmaiatlan szövegük módosítását
javasoltuk, akkor nem voltak ebben partnerek. Szerintük a szakmaiatlanság érthető a
laikusoknak.
Több minisztériummal is próbálkoztunk
közvilágítási jogszabály ügyben, elvi támogatást kaptunk, elvileg mindenkinek fontos,
de konkrétum nem született. 2016-ban ismét
elővettük, most parlamenti képviselők ígértek támogatást.
2016-ban sikerült felvenni a kapcsolatot a
rendőrséggel, hogy a baleseti statisztikákat
világítási szempontból elemezhessük, illetve
együttműködünk a gyalogátkelőhelyek LEDes lámpatestekkel történő megvilágításának
kiértékelésében, javaslat kialakításában.
Az MSZT-vel nagyon jó a kapcsolatunk,
amint ezt a nemzetközi téren már említettem. 2015-ben sikerült két szabvány fordítását
elvégeztetni az MSZT és MMK együttműködésével: MSZ EN 12464-1, Fény és világítás.
Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek; valamint az MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalék világítások, valamint - amint említésre került már
- az Útvilágítási szabvány részleges fordítása
is elkészült.
Véleményeztük a „Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című
pályázati kiírását.
A VM (Vidékfejlesztési Minisztérium) kérésére véleményeztük a WEE Direktíva alapján készült kormányrendelet-tervezetet.
A VTT részt vett az Elektromos és
elektronikai berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014(VIII.1) Korm. rendelet módosításának közigazgatási egyeztetésén. Több
alkalommal tárgyalásokat folytattunk a
Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztályán. Ennek eredményeként a
javaslatainkat viszontláttuk a 310/2014 (XII.11)
Korm. rendeletben.

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

229

vtt élete



VTT krónika

Bekapcsolódtunk a „Hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet” alkotásába
is, amely 309/2014 (XII.11) Korm. r. számon
jelent meg.
2015. január 22, 29 és február 5-én tájékoztatót szerveztünk a Földművelésügyi
Minisztérium illetékes munkatársainak közreműködésével a 309-es és 310-es kormányrendeletről a Világítás Házában valamennyi
a világítástechnika területén dolgozó cég
részére. Az eseményen képviseltette magát
az Elctro-Coord hulladékgazdálkodási nonprofit cég is az operatív teendők ismertetése
céljából.
A korábbi gyakorlat szerint egy-egy feladat
megoldására Munkabizottságokat hoz létre az
elnökség. Ebben az időszakban is működött a
LED MUBI, a LED-es világítótestekkel szemben támasztott követelmények évenkénti aktualizálása folyamatos munkát ad.
A VTT adhoc munkabizottsága véleményezte a kiadásra került „Budapest mesterterv”-et, és továbbra is szükséges Mesterterv
MUBI.
A gyalogos átkelőhelyek világításával kapcsolatban megalakult a MUBI, a tagok felkérése régen megtörtént, de sajnos működése
még nem eredményes.
Közvilágítás vezérlésére vonatkozó ajánlott követelményrendszer kidolgozására létrehozott MUBI még nem kezdte el az érdemi
munkát.
A közvilágítási jogszabály tervezetét előkészítő MUBI megkezdte munkáját, remélhetően ez alkalommal eredményes lesz.
Eredményes munkát végeztek a kommunikáció és PR területén tevékenykedő vezetőink és tagjaink.
A kor követelményeinek megfelelően a
VTT-ről széles körben megismerhető információk, valamint a tagságnak szóló hírek,
felhívások és letölthető anyagok a weblapunkon találhatók meg. A www.vilagitas.org
honlapot arculatilag visszafogottan átalakították. Az átalakítás kiterjedt a pontosított
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menürendszerre, a letölthető tartalmakra,
cikkelhelyezésekre. A Fény hírlevél valamennyi korábbi lapszámát feltöltötték. Kialakították a képgalériát, összegyűjtésre került
több mint 3000 fotó a Társaság rendezvényeiről, amelyek feltöltése jelenleg folyamatban
van. Társaságunk fent van a Facebookon,
valamennyi fontosabb hírünk az ottani hírfolyamban is megjelenik. Az internetes jelenléttel nem csak a hatékony tájékoztatást szolgáljuk, hanem fiatal tagtársakat is szeretnénk
minél nagyobb számban bevonni az aktív
egyesületi életbe.
Az évek során több video- és hanganyagot töltöttek fel és tették az olvasók számára
elérhetővé, amely a VTT-vel, illetve rendezvényeinkkel foglalkozott. Jelentős eseménye
volt a rendkívül sikeres LumenV4 Konferencia, amelyhez 5 nyelvű önálló weblap került
kialakításra, ahol a szervezők folyamatosan
megjelentethették az éppen aktuális információkat, és online jelentkezésre is alkalmat
adott.
Kisebb, de szintén jelentős webes tevékenységet igényeltek a LED-konferenciák
szervezése. Fizetős rendezvényeinket online hirdetési munka támogatta: sikeres
Google-reklámkampányok, banner-elhelyezések, MTI-közlemény, a médiatámogatók
és az elektronikus sajtó felületein megjelenő
cikkek.
Az aktuális programok és rendezvények
publikálása továbbra is hatékony a vilagitas.
org honlapon.
Rendezvényeinken (ankét, konferencia)
már a kor elvárásainak megfelelő gyors és
egyszerű online jelentkezési lehetőséget is
biztosítunk. Valamennyi rendezvényünk esetében igyekeztünk médiatámogatókat szerezni. Ezek között említhető a Magyar Elektronika, az Elektrotechnika, az Elektronet, az
Elektro-instalateur. Felkerült a honlapra a
Világítástechnikai Évkönyv-sorozat, tematikusan kereshető cikkekkel. Szintén felkerült
a Világítástechnikai Kislexikon, amely tartalmilag a megújulás küszöbén van, épp ezért a
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webes címszavak és azok tartalma úgy került
kialakításra, hogy könnyen aktualizálható, illetve bővíthető legyen, ha a lexikon új kiadása megjelenik.
A weboldalunk regisztrált, valós felhasználóinak száma 200-ról 500-ra nőtt. A Facebookon valamennyi fontosabb hírünk az
ottani hírfolyamban is megjelenik, a Facebook-oldalunknak állandó követői száma
336-ra emelkedett.
A VTT 2015-ös kisfilmje a közvilágításról
igen népszerűnek bizonyult (1200+ elérés és
számos továbbosztás).
Ki kell emelni a tájékoztató beszélgetéseket, amelyek a Gazdasági Rádióban és a
Kossuth adón is elhangzanak. A Trend FM
94,2 (Gazdasági Rádió) délutáni Monitor Fényforrás című műsor minden hétfőn a 16
órai hírek után jelentkezett egy éven át Fényforrás című műsor. Ezekben az adásokban
Érczfalvi András szerkesztő-műsorvezetővel,
a műsor házigazdájával beszélget a VTT egyegy tagja. Ezek a műsorok hívatottak a nagyközönség számára közérthető szakmai ismeretekkel, tanácsokkal, eligazodni abban az
információözönben, amelynek a vásárlásra
ösztönzés a célja. Honlapunk Szakmai hírei
közt ezek az adások visszakeresve meghallgathatók bármikor.
Az Elektrotechnikában két világítástechnikai célszámunk jelent meg. Sajnos ezeken
kívül az Elektrotechnikában kevés a cikkünk.
Sok a vita az Elektrotechnikában arról, hogy
milyen hosszú cikkek jelenjenek meg. Nehéz
a hosszabb tudományos cikkek megjelentetése, de a kollégák általában nem is igen
törekszenek hosszú cikkek írására. A FÉNY
hírlevelünkből 2015-ben csak két szám jelent
meg, 2016-ban egy sem. Sajnos az utóbbi
időben csak ritkán olvashatjuk, holott egyik
fontos hírvivője kellene, hogy legyen társaságunknak. El lehet gondolkodni a szakmai és
személyi hírek Hírlevélként, címlista szerinti
terjesztésére, ha erre igény van.
Társaságunk tagsága örvendetesen nő, és
ami még jobb hír, hogy fiatalodik. Az évek



óta tartó MEE tagnyilvántartási felülvizsgálat
– amely még ma sem teljesen kiforrt – sok
olyan nyilvántartottat kirostált, akik nem voltak igazi tagok. Viszont az új belépők, akik
egyértelműen kifejezik a MEE szervezetén
belül a VTT-hez tartozásukat, 242 –en voltak
2016. év végén. Új tagtársaink számottevő része a 30-as, sőt még inkább 20-as éveiben jár.
A tagság korfája kiegyenlítettebbé vált. A tagfelvétellel kapcsolatban szigorúbban vesszük
az adatszolgáltatást és a tagdíjfizetést beléptetés előtt, és ezt a jövőben is konzekvensen
fogjuk követni. Rendszeres adatbekérésekkel
frissítjük a tagsági adatokat, a tagnyilvántartásból rendszeresen készített statisztikák a
taglétszám hatékonyabb bővítését és a tagsággal folytatott közvetlenebb kapcsolatot
szolgálja. Ennek keretében az elmúlt években
személyesen köszöntjük fel kerek születésnapos tagtársainkat az év végi ünnepségünkön.
Jogi tagjaink esetében a cégátalakulásokból
származó természetes fluktuáció miatt minden évben történtek változások, de számuk
lényegesen nem változott, pillanatnyilag 24
támogató és pártoló tagunk van. Örömteli,
hogy szinte mindig van folyamatban levő jelentkezés, illetve érdeklődés. Sajnálatos, hogy
ebben a két évben örökre búcsút kellett venni
három kiváló és nagyra becsült tagtársunktól,
dr. Schanda János, Polgár Péter és Esztergomi
Ferenc, elhunytak.
Elkezdtük a Világítás Háza gyűjteményeinek gondozását. Az előadóterem tablóinak
felfrissítése, megújítása, a rendkívül értékes
könyvtári állomány felmérése és katalogizálása megtörtént. A könyvek példányonkénti
nyilvántartása és egyedi QR kódos azonosítóval való ellátása folyik. A folyóiratok katalogizálása és azonosítóval való ellátása szintén
folyamatban van. A VTT gyűjteményében
közel 3000 db 60-80 éves üvegdia is van,
többségében igen rossz állapotban, amelyeket Erbeszkorn Lajos tagtársunk kitartó munkával digitalizált. Az így keletkezett közel
8000 digitális kép feldolgozása, utómunkái
folyamatban vannak.
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Beszámoló
a 6. Lumen V4 konferenciáról
– Hegedüs János –

A Lumen V4 konferencia a Visegrádi Országok Világítási Konferenciája, amelyet idén
immáron a 6. alkalommal rendeztek meg.
A konferenciát a résztvevő országok (Cseh
Köztársaság, Lengyelország, Magyarország
és Szlovákia) kétévente, felváltott helyszínen
rendezik meg; az eseménynek idén szeptember 13. és 16. között a lengyelországi Karpacz
adott otthont.
Az idei Lumen V4 nagy eltérése a korábbi
évektől az volt, hogy a hagyományokkal szakítva az előadások nem a nemzetiségek saját
nyelvén, hanem angolul kerültek megtartásra, az előadásokhoz tartozó cikkeket pedig
szintén angol nyelven kérték a szervezők.
Ennek oka, hogy a konferencia kiadványa
IEEE nyilvántartásba kerül. Az idegen nyelv
kötelező használata azonban sajnos okozott
némi nézeteltérést és vitát, így nem kizárt,
hogy a következő Lumen V4 már ismét az
eredeti formában, vagyis a nemzetiségek saját nyelvén és tolmácsok segítségével kerül
megtartásra. Mindazonáltal a lengyelek kitettek magukért, s a minden napra tervezett
szociális események – hegyi túra, grill parti,
gálavacsora stb. – és kiváló vendéglátás mellett
se gyomor, se szellem nem maradt éhesen. A
nyitó szekció után 6 tudományos témakörbe
sorolt előadás sorozat vette kezdetét mindösszesen 27 előadással és a szünetekben
megtekinthető 29 konferenciaposzterrel. A
közel 300 oldalas, angol nyelvű konferencia-kiadványban megtalálható a kapcsolódó
teljes tudományos cikkanyag, így jelen írásban az elhangzott előadásoknak csak egy
rövid kivonata kerül bemutatásra.

Nyitó szekció
A konferencia témáinak aktualitását már
a nyitó előadás is kellően előre vetítette: a
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Bialystoki Műszaki Egyetem munkatársai
orvosi endoszkópok fényforrásának korszerűsítési lehetőségeit vizsgálták. A gyógyászatban használt lámpák színvisszaadására
szigorú előírások vonatkoznak; emiatt a
LED-esítés ezen a területen legalább an�nyi kihívást, mint amennyi előnyt tartogat.
A kutatások során a kívánt spektrumot 13
darab (11 monokróm, 1 melegfehér és 1 hidegfehér) LED fényének színkeverésével állították elő, a jelen fázisban pedig a besugárzás eloszlását vizsgálták az optikai szálakat
lezáró, színkeverést végző optika felületén,
a színkeverő geometriája szerint.
Richard Kittler folytatta a bevezető előadásokat, aki a természetes fény és megvilágítás méréstörténetét magyarázta az ókortól
egészen a napjainkban is használt eredményekig; a kapcsolódó értekezés jó bevezető
és összefoglaló lehet a témában kevésbé szakavatott kollégák és kolleginák részére is.

1. ábra. Nyitó szekciót vezetik (balról-jobbra): Piotr Pracki, Zaymus Vince,
Petr Baxant és Dariusz Sawicki

Utcai világítás
A szekció első előadása az utcai világítás
hatékonyságát taglalta mind a fényforrás
spektrális eloszlása, mind a megvilágított
tárgy geometriája és az emberi szem észle-
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lőképessége függvényében. Azonos megvilágítás mellett adott színű felület láthatósága
függ az alkalmazott fényforrás típusától; kisméretű tárgyak esetében ez az észlelhetőségét, illetve nagy felületek esetében az emberi szem alkalmazkodását nagymértékben
befolyásolhatja.
A következő előadásban szilárdtest fényforrásokat alkalmazó intelligens utcai világítás hálózatokról esett szó. Az előadás főként
az intelligens hálózat technikai megvalósítási lehetőségeit, illetve az intelligens rendszerben rejlő lehetőségeket taglalta.
A továbbiakban Poznan’-ban kísérleti céllal telepített intelligens hálózatról
számoltak be. A teszt során alkalmazott
rendszer mozgásérzékelők segítségével
figyeli a forgalmat, és ennek megfelelően
fokozatosan kapcsolja fel, illetve le a LEDes lámpatesteket. A vizsgált környezetben
a több mint egy éves üzemeltetés során
80% feletti energiamegtakarítás volt elérhető.
A szekció záró értekezése az utcai világítás fotometriai mérései és azok kiértékelése
során alkalmazott háló felbontását vizsgálta.
Lokálisan kiugró értékek esetén a korábbi
számítási kapacitáshoz tervezett háló felbontása elégtelen lehet. A rács 8-szoros sűrítésével akár 20%-os eltérés is tapasztalható,
ennél nagyobb sűrűség viszont már változtat a kapott eredményeken.



A szilárdtest fényforrások melegedés
okozta munkapont és fényhasznosítás változását egy valós köztéri lámpatest multi-domain szimulációja demonstrálta. A lámpatest termikus modellje CFD szimuláció
eredménye, a LED-ek elektromos, termikus
és radiometriai/fotometriai modellje pedig
a LED izotermikus munkaponti adataiból
származtatható. Az ELDO-ban végzett lámpatest szintű szimuláció alapján a lámpatest
üzemi fényárama akár 6-8%-ot is változhat
az éves hőingadozás során.
Alapvető közvilágítási koncepciókról is
szó esett, főleg esztétikai és várostervezési
szempontokat tekintve, továbbá kiemelve,
hogy a közvilágítás elsődleges célja az ember, a tulajdon és a közlekedés biztonságának fenntartása, nem pedig az energiafelhasználás minimalizálása.
A szekció zárásaként egy új díszvilágítási
megoldás alapötlete hangzott el. Egy, a számítógép által dinamikusan létrehozott, majd
kivetített megvilágítási séma megkönnyítheti a világítási rendszer tervezését, amely
a rendelkezésre álló, egyébként esetenként
igen drága 3D szoftverekkel akár több száz
órás időtartamot is igénybe vehet. A technikával akár új, még nem létező lámpatest
is betervezhető, de akár épületek időszakos,
vagy hosszú távú tényleges dísz-, díszítő világítása is lehetséges.

Kültéri világítás

Beltéri világítás és energiahatékonyság

A szekció elején olyan új, osztályozási/
besorolási rendszer tervezete került bemutatásra, amely a mezopos látásra vonatkozó
közvilágítási tervezését segíti elő.
Ezután a LED-es világítótestekben fellépő
optikai veszteségekről volt szó. Nem elegendő
a nagy fényhasznosítású LED alkalmazása; a
kívánt megvilágítási karakterisztikát biztosító
másodlagos optikát is úgy kell megválasztani,
hogy azon a lehető legkevesebb visszavert, illetve elnyelt fény legyen.

A témakör kezdő előadásán a veszprémi
Pannon Egyetemen folyó festékanyag öregítési kísérlet 4000 órás eredményeiről számoltak be. Az összesen 448 minta különböző
típusú és színű történelmi festékanyagokból
áll, különböző lakkokkal fedve vagy lakk
nélkül. A mesterséges öregítéshez használt
kamrában 10 000 lx megvilágítás mérhető,
4500 K színhőmérséklet mellett. Az öregített és öregítetlen minták közötti eltérések
részletesen a kapcsolódó cikkben olvashatók.
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A szekció következő előadásában lakóházak energiahatékonyság-kiértékelésére
kidolgozott szlovák szabványjavaslatot hallhattunk, amely a már meglévő szabványokat hivatott kiegészíteni.
A beltéri világítás korszerűsítésének lehetőségeit a Varsói Műszaki Egyetem egyik tanszékén végzett vizsgálatokkal mutatták be. Az
nZEB (közel nulla energiaigényű épület) szabvány szerinti 10 kWh/m2 határértékeket fluoreszcens, illetve szilárdtest fényforrásokkal sem
sikerült elérni, azonban a számítások alapján a
megvilágítás jelentősen növekedne a betáplált
teljesítmény számottevő csökkentés mellett is.
A retrofit megoldások hátrányairól hallhattunk a szekció záróelőadásán. A kísérlet
során egy diffúzor búrával körbevett hagyományos izzólámpát helyettesítettek kompakt
fénycsővel, illetve retrofit LED-del, majd megmérték a fényáram térbeli eloszlását. A retrofit
LED-lámpa hasonló karakterisztikát mutatott,
mint a hagyományos izzólámpa, a kompakt
fénycső azonban a vizsgált diffúzorral együtt
nem bizonyult alkalmasnak.

megvilágítást a szoba közepén a men�nyezetre elhelyezett megvilágításszenzor,
valamint 4 dimmelhető lámpatest hivatott
biztosítani. A rendszer működését a munkaasztalokra, illetve az épület tetejére elhelyezett további 6 szenzorral vizsgálták
napsütéses és felhős időben egyaránt.

3. ábra. Dr. Szabó Ferenc LED-es lámpatestek goniométeres vizsgálatáról beszél

2. ábra. Dr. Gašparovský Dionýz szabványújítás mellett érvel

Beltéri világítás és fotometria
Az Ostravai Építőmérnöki Kar egyik
tantermében telepített intelligens, megvilágításra szabályozott rendszer bemutatásával kezdődött a szekció. A konstans
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Lámpaforgató (forgatható fényforrás
– álló érzékelő) és tükrös (függőleges tengely körül forgatható fényforrás és forgó
tükörrendszer – álló fotométer) goniométer típusokat hasonlítottak össze mérési
eredményeik alapján a veszprémi Pannon
Egyetem és a pozsonyi Szlovák Műszaki
Egyetem együttműködésében. A két vizsgált LED-es lámpatest esetében (Philips
CoreLine Recessed RC120B; Hofeka CLIP
28 LED) 1% körüli mérési eltéréseket tapasztaltak a két laboratórium eredményei
között, amely az eljárás mérési bizonytalanságán belül van.
Az előadássorozatot igen érdekes értekezés színesítette tovább: a Brnói Műszaki
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Egyetemen különböző fényforrások gyártása és ártalmatlanítása során keletkező
ökológiai lábnyom mértékét becsülték meg,
a fényforrások anyagösszetétele és a közép-európai anyaggyártási eljárások alapján.

Természetes világítás
A szekció bevezető előadása a természetesfény-szimuláció technikai kérdéseit
taglalta. A kapcsolódó cikk a laboratóriumi
mű-nap és mű-ég paraméterezését írja le;
a nappali direkt megvilágításérték függését
a Nap viszonylagos helyzetétől és a légkör
zavaró hatásaitól, illetve a direkt és diffúz
megvilágítások együttes figyelembevételét
a számítások során.
Az éjszakai égbolt fényességének meghatározásához készítettek modellt a Comenius Egyetem munkatársai. Az új modell segítségével szimulációkat végeztek
SkyGlow Simulator program segítségével
a cseh Olomouc városról; az éjszakai fényszennyezés hatásait tiszta és borús égbolt
esetén is bemutatták.
A Szlovák Tudományos Akadémia laboratóriumi mesterséges égboltja az 1970es évek óta áll használatban, az építmény
azonban most teljes felújításon megy keresztül. A munkálatok részeként a 8 méter
átmérőjű, drótköteleken függő, vasbeton
félgömb speciális fotometriai bevonatot
kapott, valamint új LED-es lámpatesteket
telepítettek a megvilágítására. A felújítás
céljai az energiahatékonyság és a spektrális
visszaadás növelése, illetve a 15 fajta CIE
Szabványos Égbolt megvalósításának lehetővé tétele.
A téma utolsó előadásában Natalia
Sokół lakóterületek természetes megvilágításának várostervezési szokásairól és
szabványairól beszélt. A PhD-értekezés
részleteként bemutatott kutatás egyik
eredménye szerint a természetes világítás
szabványosítása és oktatása egyaránt fejlesztésre és modernizálásra szorul.



Káprázás
A káprázás meghatározása és mérőszámmal való kifejezése szabadtéri és beltéri
területeken eltérő módon történik. Ezen
mértékrendszerek egyeztetésére javasolt
egységes szemantikai káprázás értékről tartották a téma első előadását.
Fénysűrűség-kontraszt és kontrasztanalízis területén a jelenleg rendelkezésre álló
módszerek túlegyszerűsítettek és elnagyoltak; a Brnói Műszaki Egyetem munkatársai
új módszert javasoltak komplex kontraszt
analízis elvégzésére, amelyet valós mérési
eredményeken mutatták be.
Homogén fénysűrűségű és nagy fénysűrűség-gradiensű fényforrások vizsgálatának hibalehetőségeiről beszélt Sebastian
Slominski a Varsói Műszaki Egyetemről. A
problémafelvetést LED-es lámpatest diffúzorral és diffúzor nélkül elvégzett mérésein
keresztül demonstrálta.

4. ábra. Dr. Piotr Pracki átadja a Lumen
V4 vándorszobrot és a következő LV4
szervezését

A továbbiakban az UGR (Unified Glare
Index) meghatározásáról volt szó. A rendelkezésre álló mérési és kiértékelési módszerek
nem a mai koncentrált – pl. LED-es, vagy
kompakt fénycsöves – fényforrásokhoz al-
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kalmazkodnak, illetve nem is használják ki
a korszerű CCD / CMOS érzékelők és a
számítási teljesítmény folyamatos fejlődését.
A Brnói Műszaki Egyetemen munkatársai az
általuk fejlesztett műszer (LDA - LumiDISP)
mérési eredményein mutattak be rövid esettanulmányt, hangsúlyt fektetve a látótér és a
káprázást okozó fényforrások helyzetére.
A szekció utolsó, és egyben a konferencia záróelőadásán Marek Bálský bemutatta,
hogyan lehetséges hagyományos digitális
fényképezőgépeket megvilágításmérő műszereként alkalmazni; a nyers formátumú
képek a szenzor által rögzített színkoor-
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dináta-mátrixokat tárolják, ezekből az értékekből pedig numerikus matematikai
szoftverek – mint például a Volfram Alfa
– segítségével gyorsan és egyszerűen kiszámítható az adott képponthoz tartozó
lefényképezett felület megvilágításértéke.
Az előadások közötti szünetekben további
29 posztert tekinthettünk meg, szerzőik
személyes társaságában. A poszterekhez
tartozó cikkek szintén megtalálhatóak a
konferencia kiadványában.
A következő Lumen V4 konferencia a
Cseh Köztársaságban kerül megrendezésre,
két év múlva.
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A Világítástechnikai Állomás
hagyatéka: az üvegdia állomány
és annak digitalizálása



– Erbeszkorn Lajos, Nádas József –
Rendkívül érdekes és értékes leletet talál-tunk a közelmúltban: 2500 db üvegdiát,
amelyek a hajdani Világítástechnikai Állomás
oktatási képanyagát tartalmazzák, többnyire
a második világháború előtti korszakból. A
képek technikatörténeti jelentőségűek, ezen
túl a Világítástechnika Társaság történetének
is egy részét képezik. Az üvegdiák a korabeli
fotókhoz hasonlóan nagyon könnyen károsodnak, és az üveghordozó miatt még sérülékenyebbek. A vegyes, de főként rossz állapotú állomány digitalizálását, az utókor számára
történő megmentését vállaltuk, e munkába
szeretnénk egy kis betekintést nyújtani.

Bevezetés
A Világítástechnikai Állomást 1927
őszén alapították [1]. Vélhetően a Tungsramból kerültek át az első üvegdiák az Állomás
tulaj-donába, amelynek 1933/34 évi működéséről Zipernovszky Ferenc számolt be elnökként a záróülésen [2].
A diasorozatok eredetileg oktatási célt
töltöttek be, a következő témakörök köré
szerveződött előadások képanyagaként [2]:
• Fénytani alapfogalmak;
• Világítástechnikai alapfogalmak;
• A látás, a jó világítás kellékei;
• A fényforrások fejlődése, korszerű fényforrások;
• A fényeloszlás módja, armatúrák;
• Fénymérés;
• Világítási berendezések tervezése;
• Szabadtéri világítás, közvilágítás;
• Lakás-, családi ház- és bérházvilágítás;
• Ipari világítás;
• Templomok és középületek világítása;
• Kirakatvilágítás I.-II.;
• Reklámvilágítás;
• A korszerű világítástechnika különleges
alkalmazásai;

• Forgalmi világítás;
• Világítási berendezések szerelése I.-II.
Az előadások főként „iparos- és kereskedőtanonc” oktatás keretében, kisebb részt
cégek részére, valamint szervezett tanfolyam keretében történtek. Zipernovszky
beszámolójából kiderül az is, hogy a reméltnél kevesebb vidéki előadást tudtak
tartani, viszont vidéki „előadómérnökök”
számos helyen népszerűsítették a korabeli
korszerű világítástechnikát ipari vállalatokat járva, négy alapelőadással (Bevezetés
a világítástechnikába; Üzlet- és kirakatvilágítás; Ipari világítás; Lakásvilágítás).
A munkához demonstrációs eszközöket
és előadásonként 20-30 üvegdiát kaptak,
tehát feltételezhető, hogy az alapvető képekből több készlet is volt. A beszámoló
szerint az 1933-34 években a diaállomány
jelentős mértékben gazdagodott. Más
kontextusban említi még a beszámoló a
1931. évi párizsi, 1932. évi barcelonai kiállításokat és az 1933-34-es chicagoi világkiállítást, ezekről szintén találhatók felvételek
az állományban. Feltételezhető, hogy a
30-as évek második felében tovább bővült az állomány, sőt a háborús időkben is,
ezt támasztja alá a légoltalmi világításhoz
kapcsolódó felvételek is.
A II. világháború után a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Szerelési Szakosztályához tartozott a világítástechnika. [3],
amelyet később Villamos Berendezések
Szakosztályának neveztek. Ezen belül az
50-es években hozták létre a „Lámpatestek és fényforrások munkabizottságot” dr.
Sziráki Zoltán vezetésével, amely 1960-tól
önálló egyesületi egységként Világítástechnikai Szakbizottságként működött 1989-ig.
1990-től a Világítástechnika a MEE önálló
szakosztályaként működik, e korszakban
már Gergely Pál nevével fémjelezve. 1995-
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ben alakul meg a Világítástechnikai Társaság a MEE önálló tagszervezeteként, előbb
Pollich János, majd később Nagy János vezeti. Ebből a második világháború utáni
hosszabb korszakokból – az 50-es, 60-as
évekből származó néhány kiegészítés kivételével – az üvegdiák állományváltozását
és használatát illetően igen kevés hiteles
információ maradt fenn.

Első lépések a digitalizálás felé
A Világítástechnikai Állomás esetleges
bezárásának hírére az üvegdiákat Nagy János mentette ki még 1995-ben a VTT számára, ehhez a Prolux Kft. raktárában biztosított helyet. Ezt követően a diaállomány
kereken húsz évig feledésbe merült. 2015ben került elő pár darab, ekkor vetődött fel
a digitalizálás ötlete.

1. ábra. Az üvegdia részletének keresztmetszete

Az első próbálkozás otthon, irodai
szkennerekkel történtek. A fő cél az volt,
hogy az egyébként is rossz állapotú üvegdiákat ne kelljen szétszedni, mert a papírkeret széttépésével helyreállíthatatlan
károkat okozunk a dialemezek megjelené-

sében, kezelhetőségében és tárolhatóságában, illetve esetleg az emulziós rétegben
is. Mivel ilyen nagyméretű diaszkennerrel
nem rendelkeztünk, a síkágyas szkennerrel
próbálkoztunk.
Az üvegdia szerkezeti felépítése (1. ábra)
miatt az emulziós réteg (maga a kép) két
kb. 1 mm vastag üveglap közt helyezkedik
el. Az üvegek optikai leképezés szempontjából számottevőek, mert távtartást adnak
az emulziós rétegnek, az ezekkel együtt
szkennelt kép nem lesz éles. Ennél is nagyobb problémát jelentett a megvilágítás és
átvilágítás. A szkennerfej saját fényforrása
részben átvilágít az emulziós réteg fedetlen
vagy halvány tónusú részein, és a lehajtott
fehér hátfalról visszaverődve háttérvilágítást ad, ugyanakkor a dia rajzolata árnyékként vetül a két üveg-vastagsányi távolságban levő hátfalra. A visszaverődött kép az
eredeti elmosódott árnyéka lesz, „szellemképként” jelenik meg, és az egyenetlen
háttérvilágítás rontja az emulziós réteg tónusait is. Felemelt hátfallal a háttérvilágítás
megoldása nehéz, a diffúz külső fényforrás
elmosódott kontúrokat eredményezett,
szintén a hordozóüveg távtartó hatása miatt, élesítésnél interferenciák jelennek meg
(2. ábra). Kísérletképp szétszedtünk pár keretet, hogy védőüveg nélkül is megpróbálhassuk a szkennelést, de ahogy a 3. ábrán is
látható, ez sem volt eredményes. (A 2. ábra
a 3. ábrán látható fotó részlete, nagyítva.)
Sok digitális utómunkával ugyan viszonylag jól fel lehet javítani e szkennelt felvételeket, de úgy éreztük, sem az üvegdiák
megbontása, sem az eredeti tónusarányok

2. ábra. Egy üvegdia nagyított részlete, baloldalt irodai szkennerrel „szellemképes”, középen
átvilágítva egyenetlen és interferáló, jobbra az üvegdiára kidolgozott fotózásos eljárással
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és részletgazdagság (egyáltalán fennmaradt részének) megváltoztatása nem etikus.

3. ábra. Az üvegdia megbontva, letépett
papírkeret foszlányaival és eltávolított
védőüveggel

Felkértünk egy fotóstúdiót is, hogy néhány próbaszkennelést végezzenek, és
lássuk, mit tud a profi technika. Bár az
eredmény összehasonlíthatatlanul jobb lett
az irodai szkennerrel készített képekhez
képest, de igazán éles képeket ők is csak
a diakeretek megbontásával tudtak volna
készíteni. Jellemzően nincsenek speciális
szkennerek üvegdiák digitalizálására, a digitális technika elterjedtsége olyan nagy,
hogy lassan a meglévő szkennereket is leszerelik a laborokban [4].
Végül az a döntés született, hogy a kereteket nem bontjuk meg, helyette dolgozzunk ki egy olyan optikai rendszert, amely
kifejezetten az üvegdiák digitalizálásához
alkalmas, és kivitelezése egyszerű, olcsó. Ennek megalkotását Erbeszkorn Lajos vállalta.

A diák tárolási módja és állapotuk
Így kerültek az üvegdiák átmenetileg
Lajos lakásába, a diákat tartalmazó három
szekrény – egyenként húsz fiókkal látható
az 4. ábrán, már a szekrények állapota is
sokat sugall.

4. ábra. Az üvegdiákat tartalmazó három fiókos szekrény egymásra helyezve

A világháború, az átválogatások, átragasztások, feltételezhető áthelyezések,
költöztetések és szállítások során a szekrényen belül a fiókok összekeveredtek és
már az előlapokon látszódott a hányatott
sorsuk. A kezelhetőség, az azonosíthatóság céljából mind a szekrényeket, mind a
fiókokat először meg kellett jelölni. Ezután kezdődhetett a nagytakarítás. A diák
és a fiókok állapota is az elmaradt karbantartások következtében siralmas volt (5.
ábra).
Alaposabban átnézve kiderült, hogy a
VTÁ alapítása (1927) előtti időkből is vannak diák az állományban. Döntő többségük fekete-fehér, pozitív vetíthető dia, de
akad közöttük egy-két színes is. A Tungsram üzeméről vagy két tucat negatív dia is
maradt, amelyekről élesebb és tónusosabb
képek nyerhetők. Méretük kb. 8×10 cm. A
jelöléseik: VTÁ, R.V.K.V.SZ., R.V., MEOSZ,
Tungsram.
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5. ábra. Egy fiók a tartalmával tisztításra, „rendezésre” várva

Az állapotuk nagyon heterogén. Egyeseknél az üveges lezárás ellenére a ragasztószalag sérülése miatt a por behatolt a
fotoemulziós rétegre is. Egyes diákban
az emulziós réteg mozaikos degradációja
vagy fakulása szinte kivehetetlenné tette
az eredeti képet. Mások apró darabokra
törtek, a tört részek hiányában nem lehetett mindegyiket fotózható állapotba
hozni. Az idők során a diákat különböző
előadások tartásakor kiválogatva újraszámozták, az eredeti felírásokat letakarták
és ezzel a vastagságát is megváltoztatva a
diának. Találkozhatunk egyes diákon az
ábrázolt téma helyszínének kitakarásával
is, a hanyatló nyugat városneveinek feltüntetése vélhetően ideológiailag és nem
műszakilag lett elavult. Vannak olyanok
is, amelyeknél az előhívás utáni fixálást
nem végezték el rendesen és az „idő vasfoga” megtette a hatását. A diák zöme
nem tónusos, nagyon kontrasztosra lettek
előhívva, bár megjegyzendő, hogy világítási effektusokat, különösen világítótestet
vagy fényforrást úgy fotózni, hogy az elkészült kép a szemmel érzékelhető eredeti látványt adja vissza, még a mai technikai
eszközökkel is nagy szaktudást és tapasztalatot kíván.
A fiókokban a diákat kétoldalt, felül elhelyezett, párhuzamos, éles szélű bemarással
ellátott falécek tartják (5. ábra). A bemará240

sok szélessége az eredeti keretezési vastagságnak talán jól megfelelt, de a felújított keretezés, meg az új jelölések egyes kiszáradt
fogakat szétfeszítettek és kitörték azokat.
(A fotózáskor is problémát jelentett, amikor
a dia kiemelésével az egész fiókot is megemelte az ember.)
A diák nagy mennyisége (közel 2500 db)
miatt a diák egyedi kezelése nem volt indokolt. A fő szempont az volt, hogy a rajtuk
lévő információt digitalizálva lehessen tárolni, és szükség esetén előkereshető legyen az
eredeti példány is.
Célkészülék a diák fotózásához
A mechanikai alapot egy régi, egyedi,
barkács fotó-nagyító állvány képezte (6.
ábra), amely tartotta a fényképezőgépet, a
fából készült diatartót a pozícionáló tuskóval, valamint a belül fekete és a sínen csúsztatható árnyékoló dobozt.

6. ábra. A házi készítésű átvilágító készülék: a 20×20-as profilvasból készült
állványon a diatartó a pozícionáló fatuskóval, a csúsztatható árnyékoló doboz és
a fényképezőgép

A diatartóba a diát a jobb felső sarkánál
megfogva lehetett gyorsan elhelyezni (7.
ábra) és azt a baloldali és az alul lévő rögzítő fülek tartották a fotózás alatt.
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9. ábra. A házi készítésű átvilágító készülék, munka közbeni elrendezés
7. ábra. A diatartó a hátrahúzott árnyékoló dobozzal, háttérben a matt fehér
papírlap

8. ábra. A négy 12 V-os szoffita LED-fényforrás, fekete árnyékoló filcekkel

A hátteret képező fehér, matt papírt
négy darab 12 V-os LED-es szoffita fényforrás világította meg (8. ábra), amely magán a
diatartón nyert elhelyezést.
A foglalatban a fényforrások forgatásával
viszonylag egyenletes háttérvilágítást lehetett
beállítani. A diákat a tisztítás után a fiókokban
elosztva (újabb keveredés lehetősége) megkezdődhetett a tényleges fotózás (9. ábra).

A fényképezési, digitalizálási
jellemzők
A digitalizáláshoz használt fényképezőgép típusa FUJI Finepix HS 10. A felbontás 3648×2736 pixel. Az erőteljes zoomolás
miatt szuper-makró lencsebeállítással történt a fotózás. Az ISO értéke 400 volt, a dinamika tartomány szintén 400. A zársebességet a gép fénymérője a teljes képmezőre
kiértékelt átlagos érték alapján állította be.
A rekesz f/4,5 volt.
A fotózás ún. AEB üzemmódban történt, azaz egy gombnyomásra három
exponálás indult, amelyek -1, -0,3 és -1,7
fényértékmódosítással készültek. Ez a felvételi sor a szokásos „0 szimmetriától” (pl.
0 → +½ → –½) eltérő beállítás, mert így
három többé-kevésbé alulexponált felvétel készült, ezért nem keletkezhettek túlexponált, beégett részleteket tartalmazó
képek. A diák világos és meghatározó tónusai így nem veszhettek el, minőségük
számítógépes programokkal nagymértékben javítható. Tónusos diáknál általában
a középre exponált kép dolgozható fel a
legjobban, vonalas ábráknál pedig a középhez képest túl- vagy alulexponált képek valamelyike.
Az AEB üzemmódban a három eltérő
fényértékkel korrigált felvétel dinamikatartomány-szélesítésre is alkalmas lenne.
Sajnos az üvegdiák dinamikatartománya
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annyira szűk, hogy túlnyomó többségük a
három felvétel közül bármelyikbe (még a
leginkább alulexponáltba is) belefér, tehát ily
módon többlet információt nem nyertünk, a
több felvétel csak válogatásra volt alkalmas.

Retusálás vagy restaurálás?
A fotók részben vonalrajzokat (diagramok, ábrák) tartalmaznak, részben világítótesteket vagy világítási környezeteket ábrázolnak.
A világítótestek fotózása ma is nehéz feladat, visszaadni a formát, felületi minőséget,
a fénysűrűséget, a fényhatást, amit környezetében kelt, a csillogást, a tónusokat, színhőmérsékletet stb., mindez professzionális
felszerelés mellett is nagy tapasztalatot
kíván. Felszerelés pedig sok kell, a jó fényképezőgép mellett nagy stúdiótér (optikai
határtávolságok szerint), sok fényvisszaverő
és árnyokoló eszköz (azaz fényformálók)
és világítási eszközök (fotólámpák, vakuk)
is kellenek. Mindez együtt még nem elég,
a jó felvételhez elengedhetetlen a digitális
utómunka is.
Az utómunka alatt nem a reklámfotós
trükköket kell érteni (bár ilyen is van, pl.
kábelek törlése), hanem szükségszerű javításokat: geometriai torzítások, kromatikus
aberráció, a fényforrás közelsége miatti felületi csillogások és felületi minőségváltozások
javítását.
Még a világítótesteknél is nehezebb
egy-egy világítási környezet fényviszonyait hitelesen visszaadni egy fotón keresztül.
Egy szobát vagy épülethomlokzatot nem
lehet stúdióba vinni és a kívánt szögbe
forgatni, így fontos a képkivágás megválasztása. Nem lehet vakut, stúdiólámpát
használni, mert meghamisítaná a fotózni
kívánt világítás bemutatását.
Tehát a világításról vagy világítótestekről készült régi fotók retusálása halmozottan nehéz feladat.
Maga a digitális utómunka ma már
242

széleskörűen elfogadott. A dokumentációs- vagy természetfotózás alkalmával a
valóság visszaadása követelmény, az oktatási célú fotóknál is tekintsük ezt etikai
alapnak. Ilyen esetben az utómunkálatok
alatt szigorúan csak a teljes kép egészét
egyformán érintő korrekciók elfogadottak, amely a valóság még pontosabb leképezését segítik elő. Semmiképp sem lehet
ez képmanipuláció, amely a képi tartalom
valósággal ellentétes torzításaival vagy
az egyes részleteinek megváltoztatásával
üzen, akár rossz szándékkal, akár művészi
igénnyel.
A régi képek digitalizálása után viszont
elkerülhetetlenül a képek egyes részleteivel kell foglalkozni, ami nem a szokásos dokumentarista utómunka, hanem egyfajta
„etikus képmanipuláció”. Vita tárgya lehet,
hol a határ, meddig szabad „belenyúlni”
egy-egy felvételbe. Sokkal könnyebb lenne a helyzet, jól megőrzött állapotú fotók
esetén. Az idő múlásával, a szakszerűtlen
kezeléssel és tárolással okozott hibákat viszont javítani kell, de a nagyon régi és rossz
állagú, kifakult, sérült fotók esetén már kérdéses az eredeti állapot és az egyes eltűnt
részletek ábrázolta tartalom. Tehát egyszerre szükséges a kép egészét javítani és a
nem kívánatos részleteket eltüntetni, vagy
a hiányzókat pótolni. Ez a munka inkább
restaurálás, mint retusálás.
Ahogy Cs. Plank Ibolya írja 2009-es
tanulmányában, a fényképek restaurálása
annyira speciális szaktudást igényel, hogy
mindössze két profi szakember ismert az
egész országban, de lehetőség szerint nem
is szabad a régi felvételeken változtatni.
„A restaurálás és a konzerválás közötti különbségeit hangsúlyozó Flesch Bálint már
az 1980-as években óva intett a »műtárgyak kicsinosításától« és a koncepciózus
megelőzést ajánlotta. »Sajnos hál’ Istennek szakképzett fotórestaurátor se égen
se földön széles e hazában«, jegyzi meg az
1987-es miskolci konferencián.” [4].
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Mentés másként

10. ábra. Jellemző sérülések

Ennek szellemében az eredeti üvegdiákat nem szedtük szét, csak óvatos tisztítás
történt. Fényt is csak a levilágításhoz szükséges mértékben és ideig kaptak. A digitális
másolatok esetében sem kívántunk botcsinálta restaurátorként vagy muzeológusként
viselkedni, nem állt szándékunkban az eredeti üvegdia történeti hűségű vagy művészi igényű javítgatása. Azt szeretnénk, ha a
teljes állomány képi információtartalmát az
eredeti oktatási céllal összhangban a lehető legjobb minőségben tudnánk bemutatni. Ez a mai technika segítségével vonalas
ábrák esetenként jobb minőségű, tisztább
képet adhat, mint tán az eredeti lehetett. A
fotók esetén az elsődleges cél az idő múlásával bekövetkezett degradáció okozta fakult, homályos állapot csökkentése, de jobb
állapotú képeken nem kizárt, hogy digitálisan szintén élesebb, kontrasztosabb képet
tudunk előállítani, mint az valaha lehetett
az üvegdián.
Tehát hangsúlyozottan nem az eredetiség látszata, hanem az oktatási információtartalom minél jobb megőrzése volt a
célunk a feldolgozás során.
A leggyakoribb sérülések a nedvesség
behatolása, az üvegtörés vagy az emulziós
réteg sérülése miatt keletkezett (10. ábra).
Kisebb repedések az üvegen, főként a vonalrajzolatos ábráknál, szinte nyom nélkül
javíthatók. A vonalrajzolatos ábrákat – sérülések mértékétől függetlenül – negatív
kontrasztúvá alakítottuk, mert a mai szemnek jobban megfelelnek, és nem utolsó
sorban a kisebb hibák sokkal könnyebben
eltüntethetők (11. ábra). Sok kép dinamikahiányos, kevés tónusból áll, életlen, elmosódott, illetve elhalványodott. Szintén gyakoriak az apró sérülések, a poros üveg vagy
a ragasztott keret sérülése miatt az üvegek
közé hatolt por, karcolások nyomai. Szinte
minden felvételre jellemző a vignettálás,
más néven peremsötétedés.
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11. ábra. Törött üvegű dia és a javított
digitális másolat

A digitális munkák szokásos lépései
közé tartozott a szkennelés utáni körülvágás, az esetleges ferdeség korrekciója,
kontrasztnövelés, élesítés, a vignettálás
csökkentése. Az alulexponálásnak köszönhetően a teljesen világosra fakult vagy
beégettnek látszó részeken is lehetőség
volt a részletek feltárására, ha a fehérnek
látszó helyeken még bármi infor-mációtartalma volt a diáknak. Végül minden képet
egységesen 4000×3000-es felbontásban
mentettünk.

12. ábra. Színezett üvegdia

Érdekesség, hogy a mesterséges világítást bemutató képek egy részét nappali
fénynél fotózták, csak a lámpatestek elhelyezése látszik a fotókon. Van néhány
színes kép is a gyűjteményben (12. ábra),
amely a kor technikai lehetőségei szerint
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utólag színezett, viszont az eredeti, fekete-fehér kép is megtalálható a diák közt.
A sorszámok, jelölések közül sokat letakartak, és néhány városnevet is, ahogy
korábban írtuk. Ahol lehetséges volt,
ezeket elektronikus úton igyekeztünk felfedni. Ilyen volt többek közt egy bostoni
útkereszteződés rajza és a hozzá tartozó
fotó. Miután a városnevet sikerült felfedni, megkerestük a – le nem takart – utcanevek alapján a helyszínt Google Street
View képét, összehasonlítandó a közel
száz évvel ezelőtti képpel (13. ábra). A korabeli épületek már nincsenek meg, de a
közvilágítási lámpatestek nagyon hasonlóak és nagyjából ugyanott vannak ma is.

Egyben, megosztva
Az üvegdiák fellelt állapotát ábrázoló
digitális másolatok már most is megtekinthetők a Világítástechnikai Társaság
honlapjáról (www.vilagitas.org) elérhető
tárhelyen. A digitális utómunka még több
száz órát igényel, az elkészült retusált, javított képeket folyamatosan töltjük fel,
reméljük, hamarosan ez az állomány is
felkerül a világhálóra.
A teljes üvegdiaállomány képanyagát
nyilvánossá tettük, mert meggyőződésünk, hogy ez technikatörténeti és kulturális közkincs. A képek felhasználása a
jogtulajdonos engedélyéhez kötött.
A fotózásnál az egy fiókban lévő diák
fotói azonos mappába kerültek Például
a B jelölésű szekrény 5. fiókjának digitalizált felvételei a „B5” mappában vannak,
akként, hogy a fiók elejétől a hátsó rész
irányában következnek sorban egymás
után számozva, az AEB korrekció szerint
hármasával. A fotózás után a diák visszakerültek a fiókokba. A fiók hátsó részén
vannak a nagyon hibásak, a törött üvegűek és egy üres hely lett hagyva az első és
hátsó csoport között.
A diák által ábrázolt ismeretanyag egy
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13. ábra. Bostoni kereszteződés régen és ma

része – a technikai haladás következtében
– ma már elavult információt tartalmaz,
ugyanakkor technikatörténeti szempontból
annál érdesebb és értékesebb (14. ábra). Sok
olyan dia (téma) is akad, amelyek nagyrészt
ma is helytállóak, eltekintve az ábrák kivitelezésének korabeli technikájától, e diákat akár
ma is fel lehetne használni.
A gyors és hatékony keresés érdekében
egy, a régi és a mai szempontokat egyesítő
tartalomjegyzékes mapparendszer kialakítása a célszerű jól megválasztott témakörök
alapján. Így a mapparendszeren belül maximum 20-30 képet kell csak átnézni a kereséskor, az eredeti témakörönkénti mennyiséghez hasonlóképp. A tartalomjegyzékes

mapparendszer létrehozása folyamatban
van.
A digitalizálási munkát követően az
eredeti üvegdiákat a Világítástechnikai
Társaság fel kívánja ajánlani az Elektrotechnikai Múzeum számára. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen értékes, egyben
fennmaradt technikatörténeti gyűjtemény
legjobb helye szakmai múzeumban van, és
bízunk benne, hogy nem csak szakszerű
megőrizése és állományvédelme, de alkalomadtán professzionális újradigitalizálása
is megtörténhetne.
Végezetül teljes világítástechnikai
szakma nevében szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik a diák tá-
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rolásában, szállításában, a próbafelvételek elkészítésében segítettek, vagy csak
bíztató érdeklődésükkel támogattak, és

azoknak az elődeinknek is, akik közel
egy évszázadon keresztül megőrizték ezt
az értékes állományt az utókor számára.

Irodalomjegyzék
[1] Zipernovszky Ferenc: A Világítástechnikai Állomás
működése és a világítástechnika általános fejlődése
1933/34-ben, MEE, Budapest 1934; reprint in: Világítástechnikai Évkönyv 2010-2011, Világítástechnikai Társaság Budapest 2010, ISSN 1416-1079, pp.
161 – 220.
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– Dr. Poppe András–

A CIE (Commission Internationale de
l’Eclairage - Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság) Magyar Nemzeti Bizottsága
(CIE MNB) életében a legutóbbi Világítástechnikai Évkönyv 2015-ös megjelenése óta komoly változások következtek be.
Dr. Schanda János professzor úr halála az
egész CIE számára hatalmas veszteséget
jelentett, így a VTT egy állandó munkabizottságaként működő nemzeti bizottságban is nagy űr maradt utána, amit legjobb
igyekezetünk ellenére sem tudunk teljesen
betölteni. Többek közt félbe szakadt az ILV
(nemzetközi világítástechnikai szótár) magyar változatának az elkészítése, amelynek professzor úr minden aktív percében
a fő mozgató motorja volt.
A 2015 márciusában Dr. habil. Ábrahám György egyetemi tanárt, a BME
MOGI tanszékvezetőjét dr. Poppe András egyetemi docens, a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke tanszékvezetője
követte a CIE MNB élén. A CIE 1. diviziójában a magyar nemzeti képviselői
tisztséget dr. Nagy Balázs Vince (BME
MOGI egyetemi docens) 2017. március
7-én átvette dr. Wenzel Klára professzor
asszonytól.
A CIE MNB új elnökeként dr. Poppe
András képviselte Magyarországot a CIE
2015. június 28. és július 4-e között, az
angliai Manchesterben megrendezett
huszonnyolcadik, négyévenkénti konferenciáján, az ún. session-ön, ami a CIE
általános közgyűlésével (general assembly) kezdődött, amelyen a CIE nemzeti bizottságainak vezetői vettek részt. A közgyűlés egy kb. 10 perces portréfilmmel
emlékezett meg néhai dr. Schanda János
professzor úrról. A közgyűlés megválasztotta a CIE következő 4 évre szóló vezeté-

sét. E szerint Ann Webb elnökasszonytól,
a Manchesteri Egyetem professzorától dr.
Yoshihiro Ohno, az USA-ebi NIST vezető
munkatársa (akit a nemzetközi fény- és
színtani szakma Yoshi Ohnoként ismer)
vette át a CIE elnöki medálját. A CIE
2015-ben 4 évre megválasztott új vezető
tisztségviselői a következők:
A CIE Központi Irodájábak is új vezetője (general secretetary) lett Kathryn
Nield személyében, aki korábban az CIE
Új-zélandi Nemzeti Bizottság vezetője
volt. A CIE divíziók 2015. és 2019. közötti
vezetésére a közgyűléstől az alábbi kollégák kaptak megbízást:
A 28. session-höz kapcsolódott a CIE
szokásos általános konferenciája, amelyen a következő magyar (ill. magyar
származású) kollégák vettek részt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csuti Péter (Pannon Egyetem),
Poppe András (BME EET),
Schwarcz Péter (GE),
Szabó Ferenc (Pannon Egyetem); szóbeli
előadás,
Urbin Ágnes (BME MOGI), 2 db poszter,
valamint
Bodrogi Péter (Németország), szóbeli
előadás,
Eppeldauer György (USA); poszter,
Hirschler Róbert (Brazília ); poszter,
Nagy Balazs (Brazília1); poszter,
Muray Katalin (USA).

A konferenciát divízióülések és műszaki
bizottsági ülések követték. A divízióüléseken a következő magyar kollégák vettek
részt:
• Div. 1 – Urbin Ágnes (Wenzel Klára, a
nemzeti képviselő helyett),
• Div. 2 – Csuti Péter (nemzeti képviselő),
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• Div. 4/5 – Schwarcz Péter (nemzeti képviselő és az 5. divízió vezetője).
Szigorodtak a CIE szabályai a műszaki
bizottságok (TC) működésével kapcsolatban, ezért a divízióüléseken minden TC
működését felülvizsgálták és külön-külön
döntöttek a további működésről. A második négy éves ciklusukba lépő TC-k esetében, amennyiben a TC jelentése előre
haladott állapotban volt, további működést engedélyeztek a divíziók a végleges
jelentés elkészítése érdekében.
Csuti Péter és Poppe András egy-egy
új műszaki bizottság létrehozására tett javaslatot. Ezeket a Div. 2. ülése, illetve a
CIE vezetése is jóváhagyta.
Egyéb változások: A CIE vezetőségének a kezdeményezésére az egyes nemzeti bizottságok 2017. márciusi szavazatai
alapján a 4. és 5. dívizió összeolvad.
Kiemelkedő CIE események:
• 2015. november 23 – 26: CIE Tutorial
and Expert Symposium on the CIE
S025 LED Lamps, LED Luminaires
and LED Modules Test Standard, PTB,
Braunschweig, Németország.
• 2016. március 3 – 5: CIE Lighting Quality & Energy Efficiciency Conference,
Melbourne, Ausztrália.
• 1 magyar résztvevő: Poppe András
(szóbeli előadás).
• A konferencia után Div. 1 és Div. 2 ülések és TC ülések voltak. A közel egy
éves előkészület után ekkor alakult
meg hivatalosan a TC 2-84 (Recommendations on LED package test data
reporting) műszaki bizottság Poppe
András vezetésével.
• 2017. október 20. és 28. között kerül megrendezésre a CIE két session
közötti ún. mid-term meeting-je a
Dél-Koreai Köztársasághoz tartozó
Jeju szigetén.
Magyar részvétel a CIE jelenleg aktív
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műszaki bizottságainak munkájában:
• TC 1-86: Models of colour emotion
and harmony, Elnök: Li-Chen Ou (Tajvan) – tag: Szabó Ferenc. Státusz: a
munka folyamatban.
• TC 1-90: Colour Fidelity Index, Elnök:
Hisohiro Yaguchi (Japán) – tag: Szabó
Ferenc. Státusz: a jelentés végső változata készül.
• TC 1-91: New Methods for Evaluating
the Colour Quality of White Light
Sources, Elnök: Yandan Lin (Kína) –
tag: Szabó Ferenc. Státusz: a jelentés
végső változata készül.
• TC 1-95: The Validity of the CIE Whiteness and Tint Equations Based on
published and new experimental
work, elnök: Hirschler Robert, Státusz:
a munka folyamatban.
• TC 2-63: Optical Measurement of
High-Power LEDs To develop a CIE
recommendation on methods for the
operation of high-power LEDs in DC
and in pulse mode, at specified junction temperatures, for optical measurements. Elnök: Yuqin Zong (US) – tag:
Poppe András. Státusz: a jelentés végső publikálás alatt.
• TC 2-64: High-Speed Testing Methods
for LEDs Elnök: Günther Heidel (Németország) – tag: Poppe András. Státusz: a jelentés végső publikálás alatt.
• .TC 2-76: Characterization of AC-driven LED Products for SSL Applications, Elnök: Pei-Ting Chou (Tajvan) –
tag: Poppe András. Státusz: a jelentés
végső változata készül.
• TC 2-82: Revision of CIE S014-2: To
revise CIE Standard S014-2 (CIE Standard Illuminats) to include Iluminant
D50, elnök: Csuti Péter – új bizottság.
• TC 2-84: Recommendations on LED
package test data reporting: elnök:
Poppe András (HU) – új bizottság.
• TC 4-51: Optimizing of Road Lighting,
elnök: Per Ole Wanvik (NO) – tag:
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1. ábra. A CIE Magyar Nemzeti Bizottsága megújult honlapja a www.cie.hu címen

Schwarcz Péter. Státusz: 2016-ban a végleges dokumentum szavazásra bocsájtva.
• TC 5-26: Guide for the Lighting of
Sport Events for Colour Television
and Film Systems, elnök: Alan Smith
(Nagy Britannia), tag: Schwarcz Péter.
Státusz: 20176-ban a végleges dokumentumot a munkabizottság megszavazta, a beszámoló nyomdába adásakor a lektor ellenőrzi a szöveget.
• TC 5-28: Guide on the Limitation of
the Effects of Obtrusive Light To review and update if and where required
publication CIE 150:2003. Chair: Nigel
Pollard (GB) - tag: Schwarcz Péter Státusz: A TC megszavazta a végleges do-

kumentumot, jelenleg formázáson van
a CIE Központi Irodáján.
• JTC 8 (D1/D2/D3/D4/D5/D6/D8):
Terminology in light and lighting, elnök: Peter Zwick (Németország), tag:
Schwarcz Péter.
Változások a CIE MNB website-ján:
A VTT sikeresen regisztrálta a cie.hu
internetes domain nevet, így a CIE MNB
megújult honlapja a www.cie.hu címen
érhető el. Az új honlap küllemében illeszkedik a CIE megújult arculatához (1.
ábra). A CIE munkájában való részvétel
irány érdeklődő kollégák jelentkezését
dr. Poppe András elnök várja az elnok@
cie.hu elektronikus levélcímen.
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A Magyar Világítástechnikáért
Alapítvány (MVA) tevékenysége 2016. évben
– Gacs Sándor –

1. Az alapító okirat szerinti célok jegyében hallgatói ankét szervezése, szakmai
konzultáció rendezése, világítástechnikai
szemináriumok szervezésében való közreműködés, a világítástechnikai szakkönyvtár
folyamatos bővítése.
2. "Fény és Szín" szakmai díj odaítélése
Urbin Ágnes pályázó részére, a Dr. Wenzel
Klára, Urbin Ágnes „Colour vision under
different states of adaptation” című, a kuratóriumhoz benyújtott és a szakmai zsűri
által támogatásra alkalmasnak minősített
poszterelőadás alapján.
3. A „Fény és Szín” dr. Schanda János
által 2014. évben alapított szakmai díj. Az
adományozó célja tehetséges ifjú szakemberek (főiskolai vagy egyetemi végzős hallgatók, doktoranduszok) világítástechnikával
és/vagy színtannal kapcsolatban készített
szakdolgozatuk, diplomamunkájuk vagy
disszertációjuk (továbbiakban dolgozat) jelentős nemzetközi szakfolyóiratban megjelenő publikáció, vagy nemzetközi konferen-

cián a dolgozat témájából készült előadás
megtartásának támogatása. A 1500 E Ft
értékű és 10 évre szóló pénzbeli adományt
az MVA kuratóriuma kezeli, és a pályázatot
évente írja ki. A pályázati anyag elbírálását egy , a tanár úr által összeállított három
tagú szakmai bizottság végzi. A támogatás
utófinanszírozású.
4. A 2013-ban újjászerveződött MVA a
működését jelenleg saját erőforrásból biztosítja, de ezzel együtt a sikeres és hosszú távú
működéshez minden évben külső támogatásra is szüksége van. Ezért kérjük a céljainkkal egyetértő egyéni és szakmai partnerek,
tagok szíves pénzbeli támogatását, amelyet
átutalással vagy az alapítvány székhelyén
készpénzben történő befizetéssel lehet teljesíteni.
5. A kuratórium és a felügyelő bizottság nevében ezúton mondok köszönetet a
2016. évi támogatóinknak, azaz a VTT-nek
a 420 E Ft, ill. az Electro-Coord cégnek az
50 E Ft összegű pénzbeli támogatásért.

Alapítványunk elérhetőségei:
MAGYAR VILÁGÍTÁSTECHNIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Székhely és levelezési cím - 1042 Budapest, Árpád út 67.
Tel/ Fax: +36 1 369 6631 ; GSM: +36 30 933 0799
mva@vilagitas.org
Adószám - 18110513-1- 41,
CIB Bank - 10700079-27491900-51100005
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A VTT
támogató tagjai

A VTT
pártoló tagjai

BE LIGHT KFT.
www.belight.hu

BEGHELLI HUNGARY KFT.
www.beghelli.hu

E.ON Hungária
www.eon-hungaria.com

ELECTRO-COORD MAGYARORSZÁG
NONPROFIT KFT.
www.electro-coord.hu

HOFEKA Kft.
www.hofeka.hu
LIGHTTECH
LÁMPATECHNOLÓGIAI KFT.
www.light-sources.com
OSRAM A.S. MAGYARORSZÁGI
FIÓKTELEPE
www.osram.hu
PERCEPT Kft.
www.percept.hu
PROLAN
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT.
www.prolan.hu

FLASHNET HUNGARY KFT.
www.intelilight.hu
IBV HUNGÁRIA VILÁGÍTÁSTECHNIKAI
ÉS MŰAGYAGIPARI KFT.
www.ibv.hu
ICON TECHNOLOGY KFT.
www.nvc-ce.com
LIGHTRONIC VILÁGÍTÁSTECHNIKAI
ÉS ELEKTRONIKAI KFT.
www.lightronic.hu

TUNGSRAM-SCHRÉDER
VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK ZRT.
www.schreder.hu

OMEXOM MAGYARORSZÁG KFT.
www.omexom.hu

Hirdetőink

PRIMET KFT.
www.primet.hu

INESA

PROLUX Világítástechnikai Kft.
www.prolux.hu

Syscolux

PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
www.philips.hu

RÁBALUX Kft.
www.rabalux.com

LightingLab
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.
GE
PROLAN Irányítástechnikai Zrt.
PROLUX Világítástechnikai Kft.
TUNGSRAM-Schréder
Világítási Berendezések Zrt.
BME Épületenergetikai
és Épületgépészeti Tanszék
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar

SIMOTRADE KERESKEDELMI ÉS TERMELŐI KFT.
www.simotrade.hu
SYSCO-LUX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
www.syscolux.hu
TRILUX HUNGÁRIA KFT.
www.trilux.hu
TÜV RHEINLAND INTERCERT KFT.
www.tuv.com/hungary/en/
U LIGHT KFT
urbanlighting.hu

Pannon Egyetem Fény- és Színtan
Kutatólaboratórium
Magyar Csillagászati Egyesület
Magyar Elektrotechnikai Egyesület



ZUMTOBEL LIGHTING KFT.
www.zumtobel.hu

Köszönjük hirdetőinknek, hogy hozzájárultak az Évkönyv megjelentetéséhez.
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Dr. Schanda János
professor emeritus
1932–2015

Fájó szívvel búcsúzunk
a napokban elhunyt Dr.
Schanda János professor
emeritustól.
A színtannak, a színmérésnek nemcsak hazai,
hanem nemzetközileg is
legnagyobb alakja volt, de
foglalkozott az elektrolumineszcencia kérdéseivel
is, hiszen ebből írta nagydoktori
disszertációját
(1982). Ez a dolgozat szorosan kapcsolódott
a világítódiódák (LED) általános világítási alkalmazásának lehetővé tételéhez. Így nem
véletlen, hogy napjainkban a LED-kutatásban is kiemelkedő volt. Haláláig aktívan
dolgozott. Utolsó, talán legismertebb és szívének nagyon kedves munkája a Sixtus-kápolna világítási rendszerének megújításában
való részvétel volt. Habár a mű elkészült,
sajnos egészségi állapota már nem engedte
meg, hogy meg is tekinthesse.
Professzor úr 1932. május 16-án született.
Tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd az Eötvös Loránd Tudomány-egyetemen folytatta. A Piarista Gimnázium egész életére meghatározó hatással
volt. Csendes, szerény természetű volt, de
gerince sosem hajolt meg és elveiért mindig kiállt. Nem volt forradalmár, de a maga
csendes példaadásával mindig a szakma és a
világ jobbításán fáradozott.
Fizikusi diplomája megszerzése után a
Mérésügyi Hivatalban optikai mérésekkel
kezdett foglalkozni. Kiváló nyelvtudása
segítségével hamarosan bekapcsolódott a
nemzetközi tudományos életbe is. Tudása
elismeréseként, fiatalon kapta a felkérést
a megalakuló Műszaki Fizikai Kutató Intézet Optikai kutató részlegének megalakítására. 1958-1986-ig dolgozott itt. Legis252

mertebb munkája ebből a
korból a „Schanda-gráf”
megalkotása, az akkori
legnagyobb hazai lámpatestgyár, az EKA részére készített goniofotometer volt. 1986-1995-ig
a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE)
ügyvezető titkára, majd
igazgatója, a szervezet
bécsi központi titkárságának vezetője volt. Időközben nyugdíjba
ment a MÜFI-ből és megkezdte munkáját
a Pannon Egyetem jogelődjénél, megalapítva és szervezve az optikai laboratóriumot és a világítástechnika oktatását.
Mára Magyarország legjobban felszerelt
és nemzetközileg is elismert kutatóbázisává nőtte ki magát ez a laboratórium,
amelynek munkájában haláláig aktívan
vett részt. Laboratóriumában, működése idején, 11 PhD-dolgozatot védtek meg
hallgatói, sikerrel.
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságnak nemcsak ügyvezető titkára, igazgatója volt, hanem több műszaki bizottságában is aktívan tevékenykedett. 1999-től
volt a CIE elnökségi tagja, 2011-ig pedig a
CIE alelnöke, aki a tudományos-technikai
bizottságok munkájáért volt felelős. Tagja
volt több nemzetközi műszaki tudományos
társaságnak is, így pl.: az Amerikai Optikai
Társaságnak, a Képfeldolgozás Tudományos
és Technikai Társaságának, az AIC-nek (International Colour Association) alelnöke is
volt.
Tagja volt a MEE-nek, ezen belül a Világítástechnikai Szakbizottságnak, majd a VTT
megalakulása után annak tagja lett, később
örökös tiszteletbeli elnökévé választották..
Több hazai és nemzetközi tudományos

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

nekrológok


folyóirat szerkesztőségnek is tagja, rendszeres referálója volt a cikkeknek. Rendszeresen publikált az Elektrotechnikában is,
támogatta, hogy impact faktora legyen az
egyesület lapjának.
Nemzetközi munkásságát a CIE az
egyik legnagyobb kitüntetésével, a Bohr
aranytűvel (2011), a The Colour Group
Great Britain pedig Newton-medállal tüntette ki 2010-ben.
Hazai szakmai elismerései: Eötvös Loránd
Fizikai Társulat Selényi díj, MTA kiváló feltaláló ezüst és arany fokozat, Munka érdemrend ezüst fokozat, MEE Zipernowsky-díj
(1983), szakmánk legnagyobb elismerését,
a MEE Urbanek-díjat 1986-ban vehette át,
2007-ben pedig a MEE Elektrotechnikai
Nagydíjat. Társaságunk a „Magyar Világítástechnikáért Gergely – Sziráki” díját 2006ban kapta meg.
Állami kitüntetése a 2014-ben kapott Ma-

gyar Köztársasági Érdemrend Ezüst fokozat
(polgári tagozat) kitüntetés volt.
Rendszeres előadója volt mind a hazai, mind a nemzetközi konferenciáknak.
Munkásságát több száz szakcikk, több tucat
egyetemi jegyzet, könyv fémjelzi nemcsak
idehaza, hanem nemzetközileg is. Ezek
megmaradnak és a hiányérzet is, hiszen
nemcsak a hazai világítástechnikus-társadalom jelentős részének volt mestere a szó legjobb értelmében, hanem sok nemzetközileg
is elismert világítástechnikusnak, amint arról bizonyságot tesznek az együttérzést kifejező levelek.
Drága Professzor úr! Már is nagyon hiányzol. Békesség néked és az örök világosság fényeskedjék neked! Nyugodj békében,
igyekszünk méltók lenni hozzád.
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,
Dr. Csuti Péter
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Polgár Péter
1931–2015

Bár mindenki tudja, aki
megszületik, az egyszer
el is távozik a földi létből,
azért az ember ezt a tényt
nem könnyen veszi tudomásul. Főleg akkor, amikor
újra és ismét arról értesül,
hogy megint elment közülünk valaki, akit ráadásul
sokan ismertek és sokan
szerettek is
.
Polgár Péter 1931. no-vember 1-én, Orosházán egyszerű család gyermekeként született.
Pályafutásának meghatározó szakaszát
1956 szeptemberében, az OVILLEF –nél
(Országos Villamosenergia Felügyelet) kezdte és itt is fejezte be 1995-ben, amely céget
akkor Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyeletnek hívtak. Közel
40 évig dolgoztunk együtt. Úgy ismertük és
szerettük, mint egy cselekvő, energiával, sajátos humorral teli fiút, majd férfit. Hobbija
volt a vitorlázórepülés, nagyon boldog volt,
amikor megkapta az ezüstkoszorút.
A hazai közvilágítás izzólámpás korszakától elindulva, a fénycsöves próbálkozások,
majd a nagy léptékű higanylámpás fejlesztések, ezeket követő nátriumlámpás korszerűsítések, és végül a kompakt fénycsövekkel
való létesítések kísérték végig szakmai életét.
Aktívan részt vett a közvilágítási szabványok
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megalkotásában, segítette a
tervezőket ezek megismerésében és helyes alkalmazásában. Abban az időben
a világítástechnikai tudásunkat elsősorban német
és angol szakirodalomból
merítettük, angol és német
nyelvtudásával igen hatékonyan részt vett ezek lefordításában és értelmezésében.
1960-tól 2012-ig részt
vett a MEE Közvilágítási Munkabizottság
munkájában, a közvilágítási ankétok állandó előadója volt. A négy évtizedes aktív pályafutását követően, még sok éven keresztül
aktívan részt vett az egyesületi munkában.
Azt hiszem, úgy marad meg sokunk emlékezetében, mint a hazai közvilágítás korszerűsödésének éves regisztrálója és a közvilágítási ankétokon ezeknek az adatoknak az
ismertetője.
2008-ban a Magyar Világítástechnikáért
díjjal köszönte meg a Világítástechnikai Társaság a hosszú évtizedeken át végzett lelkes
és szakszerű munkáját
Megemlékezésemet Márai Sándor soraival zárom:
„Most pontot teszek, s mint aki vesztett
csatából maradt meg hírmondónak, s elfújta
mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok.”
Radványiné Novotny Olga
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Esztergomi Ferenc



1954-2016

Ismét gyászol a VTT.
Váratlanul, a megérdemelt
pihenést éppen csak megkezdve Esztergomi Feri barátunk eltávozott örökre.
Kedves Feri! Nem ér a
nevem, nem ér, hogy most
itt ülök s ahelyett, hogy a
VTT ez évi díjazottjaira
kérnél Te javaslatot tőlem,
ahelyett, hogy beszélgetnénk izgalmas szakmai kérdésekről, LEDek adatairól, a LED-es lámpák kihívásairól,
családról, az emlékeimet kell felidéznem,
hogy elbúcsúzzak tőled. Nagyon nehéz ez.
Még alig két hónapja beszéltünk arról, hogy
az idén is vannak hallgatóim, mikor tudsz
eljönni előadást tartani? Igaz már akkor jelezted, hogy a HOFEKA laborlátogatást ne
veled, hanem utódaiddal, a fiatalokkal beszéljem meg, de az óratartás kapcsán még
azt ígérted, meglátod, esetleg.
Mit is mondjak rólad? Valamikor még a
múlt században, 1981-82-ben ismerkedtünk
meg, amikor együtt koptattuk a Kandó
padjait a Világítástechnikai üzemmérnök
továbbképző tanfolyamán. Akkoriban Te
még csak konstruktőr voltál. Azonban pályád gyorsan ívelt felfelé az Elektromos Készülékek és Anyagok Gyárában (EKA), ahol
1986-tól már főkonstruktőr voltál Novák
Gábor mellett. A rendszerváltást követően
az EKA hajója zátonyok között hajózott, és
Téged elcsábított az akkor alakuló HOLUX
Kft., ahol 1994-től fejlesztési főmérnökként
dolgoztál. Innen az akkor legnagyobb hazai lámpatestgyárba vezetett utad. 1998-tól
kilenc évig a TUNGSRAM-Schréder Zrt.
Műszaki osztályának voltál osztályvezetője.
Az EKÁBÓL átalakult HOFEKA Kft.-nél

találtál újra otthonra, ahol
2007 júliusától műszaki
igazgató lettél, régi EKÁ-s
és új kollégákat vezettél,
fejlesztettél és támogattad
a tulajdonosokat, hogy a
HOFEKA név épp úgy
ragyogjon, mint hajdan az
EKÁ-é.
Munkád mellett időt,
energiát nem kímélve aktív tagja voltál a Magyar
Elektrotechnikai Egyesületnek, illetve megalakulásától a Világítástechnikai Társaságnak és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány kuratóriumának.
A VTT-ben a díjbizottság lelkes és aktív
tevékenykedését koordináltad.
Ha nem is volt mindig könnyű, de rá lehetett beszélni, hogy írj cikket, tarts előadást,
amelyek mindig érdekesek, gondolatébresztők voltak. Öröm volt számomra, hogy az
utóbbi időben hajlandó voltál a Villanykaron
is előadásokat tartani, amelyeknek szintén
mindig sikere volt.
Mindig szerény voltál, sosem hallottam,
hogy felemelted volna a hangodat.
Szakmai pályafutásodat 2007-ben Urbanek-díjjal ismerte el a VTT javaslatára
a MEE, 2012-ben pedig megkaptad a Gergely –Sziráki a Magyar Világítástechnikáért díjunkat.
Bár ebben az évben nyugdíjba vonultál,
mégis úgy vélem befejezetlen maradt az
életműved, még sok dolgod lett volna. Bár
tudtuk, hogy vannak egészségügyi problémáid, azért a VTT-ben sok területen számítottunk Rád, sajnos a sors másképp akarta!
Fájó szívvel búcsúzom hát a kollégák nevében is, nyugodj békében.
Némethné dr. Vidovszky Ágnes
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A MEE Világítástechnikai Társaság
választott tisztségviselői

ELNÖK
Nagy János
ALELNÖKÖK

Forgó Krisztián

Mancz Ivette

Nádas József

Némethné
dr. Vidovszky Ágnes

Schwarcz Péter

Dr. Poppe András

A VTT FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA:
Antal Zoltán (elnök)
Kovács Csaba
Láng Ernő
A VTT DÍJBIZOTTSÁGA:
Major Gyula (elnök)
Dr. Tóth Zoltán
Harnos Jenő
HONLAPSZERKESZTŐ (WWW.
VILAGITAS.ORG)
Nádas József

A MAGYAR VILÁGÍTÁSTECHNIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY – A KURATÓRIUM
TAGJAI:
Gacs Sándor (elnök)
Kozaróczy Kornél
Nádas József
Schmidt Gábor
AZ MVA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA:
Dr. Kovács Béla (elnök)
Bolváry Gábor
Major Gyula

AZ ELEKTROTECHNIKA
– „VILÁGÍTÁSTECHNIKA”
ROVATSZERKESZTŐJE:
Némethné dr. Vidovszky Ágnes
256

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

A Világítástechnikai Társaság
díjai



Világítástechnikai Társaságért Díj (1997–2001)

Világítástechnikai Társaságért Pollich János Díj
(2002-2004)

Világítástechnikai Társaságért Pollich János Díj
(2005-2015)

Magyar Világítástechnikáért Gergely-Sziráki
Díj (2002-2004)

Magyar Világítástechnikáért Gergely-Sziráki
Díj (2005-2015)

„Pro Lumine” Díj az
év világítástervezője
(2005-)

Világítástechnikai
Társaságért Pollich díj
(2016-

Magyar Világítástechnikáért Gergely-Sziráki díj
(2016-
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Díjazottaink

ELEKTROTECHNIKA NAGYDÍJ
Alapítva: 1969
Évente kiadható díjak száma: 1
1972: Gergely Pál 
1980: Dr. Sziráki Zoltán 
1991: Debreczeni Gábor 
1993: Dr. Horváth József 
1998: Dr. Lantos Tibor 
2002: Kádár Aba
2007: Dr. Schanda János 
2011: Dr. Borsányi János
ZIPERNOWSKY-DÍJ
Alapítva: 1912
Évente kiadható díjak száma: 1
1933: Dr. Selényi Pál 
1947: Szigeti György 
1983: Dr. Schanda János 
1996: Dr. Horváth József 
DÉRI-DÍJ
Alapítva: 1960
Évente kiadható díjak száma: 1
1975: Vincze Vilmos 
1981: Gergely Pál 
1984: Debreczeni Gábor 
1991: Dr. Gelléri Emil 
1992: Vadas Gábor 
1994: Jáni Józsefné
Poppe Kornélné
1995: Várkonyi László
2000: Vonnák István
2007 Dr. Tóth Zoltán
2008: Dr. Kránicz Balázs
2010: Arató András
2012: Kerekes Béla 
BLÁTHY-DÍJ
Alapítva: 1958
Évente kiadható díjak száma: 2
1962: Dr. Sziráki Zoltán 
1971: Gregor Aladár 
1971: Kádár Aba
1979: Debreczeni Gábor 
1985: Dr. Gelléri Emil 
1992: Dr. Lantos Tibor 
1994: Nagy János
1997: Horváth József
Némethné dr. Vidovszky Ágnes
1998: Radványiné Novotny Olga
2001: Pollich János 
2004: Gyöngyösi Géza
2012: Szekeres Sándor
2013: Almási Sándor
VEREBÉLY-DÍJ
2015: Rajkai Ferenc
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KANDÓ-DÍJ
Alapítva: 1979
Évente kiadható díjak száma: 4
1990:
1991:
1995:
1996:
1996:
2004:
2005:
2007:
2009:
2010:
2011:
2014:

Gyöngyösi Géza
Kosztolicz István
Borkovits György
Déri Tamás
Jakabfalvi Gyula
Dobi László
Almási Sándor
Schulcz Gábor
Pelle Ervin
Budai Béla
Major Gyula
Kovács Csaba

STRAUB-DÍJ
Alapítva: 1985
Évente kiadható díjak száma:1
1985: Kádár Aba
1997 Lengyel János
URBANEK-DÍJ
Alapítva: 1985
Évente kiadható díjak száma: 1
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2015:
2016:

Faragó György 
Dr. Schanda János 
Dr. Sziráki Zoltán 
Jáni Józsefné
Radványiné Novotny Olga
Dr. Borsányi János
Hauser Imre 
Poppe Kornélné
Vincze Vilmos 
Pollich János 
Szilas Péter
Almási Sándor
Dr. Takács György 
Kosztolicz István
Debreczeni Gábor 
Böszörményi Béla
Nagy János
Arató András
Némethné dr. Vidovszky Ágnes
Nagy József
Schwarcz Péter
Déri Tamás
Esztergomi Ferenc 
Máthé Jenő 
Dr. Székács György
Várkonyi László
Dr. Majoros András
Dr. Wenzel Klára
Kulcsár Ferenc
Buczny Grzegorz
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2013: Dr. Vetési Emil
2014: Molnár Károly Zsolt

Pintér Árpád
Poppe Kornélné
Radványiné Novotny Olga
Veres Sándorné
Gyökeres Sándor
Vincze Vilmos 

NÍVÓ-DÍJ
Évente kiadható díjak száma: 3
1989:
1990:
1993:
1993:
1994:
1994:
1995:
2006:
2007:
2008:
2009:
2011:
2014:
2015:

Dr. Lantos Tibor 
Dr. Gelléri Emil 
Déri Tamás
Némethné dr. Vidovszky Ágnes
Szőnyi László
Dr. Vetési Emil
Haász Ferenc
Molnár Károly
Kosztolicz István
Dr. Majoros András
Deme László
Schulcz Gábor
Dr. Wenzel Klára
Rajkai Ferenc
Dr. Kránicz Balázs

MEE ÉLETPÁLYA-ELISMERÉS
Alapítva: 1994
Évente kiadható díjak száma:4
1995:
1996:
1997:
1997:
2000:
2002:
2004:
2005:
2005:
2008:
2009:
2010:
2012:
2013:
2014:
2016:

Kádár Aba
Dr. Borsányi János
Lengyel János
Vincze Vilmos 
Poppe Kornélné
Hauser Imre 
Jáni Józsefné
Szilas Péter
Zala Kurtné
Schnur Gábor
Kosák Józsefné
Kosztolicz István
Budai Béla
Szőnyi László
Radványiné N. Olga
Dr. Vetési Emil

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁGÉRT DÍJ
Dr. Borsányi János
Böszörményi Béla
Déri Tamás
Hauser Imre 
Hiezl József
Jáni Józsefné
Kosztolicz István
Dr. Lantos Tibor 
Nagy János
Nagy József
Némethné dr. Vidovszky Ágnes



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁGÉRT
POLLICH JÁNOS DÍJ
Alapítva: 2002
Évente kiadható díjak száma: 1
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:

Dr. Horváth József 
Vincze Vilmos (posztumusz) 
Kosztolicz István
Kosák Józsefné
Radványiné Novotny Olga
Pécsi Tivadar
Buczny Grzegorz
Jáni Józsefné
Arató András
Major Gyula
Hódos Jirina
Almási Sándor
Balogh János Miklós
Rajkai Ferenc
Kulcsár Ferenc

MAGYAR VILÁGÍTÁSTECHNIKÁÉRT
GERGELY - SZIRÁKI DÍJ
Alapítva: 2002
Évente kiadható díjak száma: 1
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:

Poppe Kornélné
Debreczeni Gábor 
Dr. Lantos Tibor 
Várkonyi László
Dr. Schanda János 
Dr. Majoros András
Polgár Péter 
Szilas Péter
Dr. Borsányi János
Kosák Józsefné
Esztergomi Ferenc 
Deme László
Dr. Kolláth Zoltán
Zaymus Vince
Kun Gábor

„PRO LUMINE” DÍJ
AZ ÉV VILÁGÍTÁSTERVEZŐJE
Alapítva: 2005
Évente kiadható díjak száma: 2
Kategóriánként: 1
2005: Belső téri kategória: Villányi László 
Némethi Ferenc
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Szerzőink
Almási L ászló
A Temesvári Műszaki Egyetemen végezett
1972-ben villamos mérnök szakon. 1990-ig ipari
létesítményekben, gyárakban dolgozott, ahol
beruházói, műszaki ellenőri és üzemeltetői feladatokat látott el. Később átkerült az Országház
épületébe, eleinte az erősáramú berendezések
felújítási munkáinak lebonyolításával és műszaki ellenőrzésével foglalkozott, majd pedig az
üzemeltetéssel is. Itt érte utol komolyabban a világítás kérdésköre és innen vezetett el az út a Világítástechnikai Társasághoz. A MEE VTT tagja.
almasi.laszlo@gmail.com

Budai Béla
1952-ben villanyszerelő szakiskolát, majd
1961-ben a Kandó Kálmán Villamosipari
Technikumot végezett. 1952–1978 között
a Budapest Főváros Elektromos Műveknél,
majd a Fővárosi Távfűtő Műveknél dolgozott. 1994-től ügyvezető igazgató az Elektron
Immo-Plus Kft.-nél. A Világítás Háza létrehozásában aktív személyes és anyagi támogatója volt. A VTT rendezvényeinek dokumentálását végzi. 2010-ben Kandó-díjjal, 2012-ben
Életpálya-elismerési Díjjal tüntették ki. A
MEE VTT tagja.

Almási Sándor
Okl. villamosmérnök, nyugdíjas
Korábban a főváros köz,- és díszvilágításának
üzemeltetésével foglalkozott (ELMŰ), és tervezett (Éviterv), a TUNGSRAM-Schréder Rt.
nyugdíjba vonulásáig vezérigazgatója volt. A
CIE munkájában 1990-től 2007-ig mint a 4. osztály (Útvilágítások és útjelzések) magyar képviselője. A MEE tagja. A VTT elnökségében 1994től 2013-ig tevékenykedett. A MEE Ellenőrző
Bizottságának 1997-től tagja, 2007-től 2013-ig
elnöke. Az egyesületben végzett munkájáért
1996-ban Urbanek- 2005-ben Kandó-díjban,
2013-ban Pollich díj a Világítástechnikai Társaságért elismerésben részesült. A MEE VTT tagja.
: almasi.s@schreder.hu

Dr. Cserti József
1982-ben fizikusként végeztem az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően
kaptam oktatói állást itt az egyetemen, és azóta is itt oktatok és kutatok. Jelenleg a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéken dolgozom, 2013 óta egyetemi professzorként.

Arató András
Okl. villamosmérnök, nyugdíjas
Okleveles villamosmérnök. Korábban a MEEI
fénytechnikai szakosztályának vezetője, a HOLUX Kft. műszaki igazgatója, az MSZT világítástechnikai szabványbizottságának elnöke.
Urbanek-díjas, Déri-díjas, Világítástechnikai
Társaságért Pollich János-díjas. A MEE VTT
tagja.
: aratoa@gmail.com
Bakos Tibor
Villamosipari üzemmérnök / műszaki tanár / közvilágítási projektvezető
Prolan Irányítástechnikai Zrt./ Prolan Co.
1985-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola műszeripari és
irányítástechnikai szakán. 2006-tól kizárólagosan csak a közvilágítással foglalkozik.
: bakos.tibor@prolan.hu
Dr. Borsányi János
Okl. vegyész / fizika-kémia szakos tanár /
fényforrás szakmérnök / egyetemi doktor
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, nyugdíjas főiskolai docens. A
MEE tagja, Urbanek-díjas, Világítástechnikai Társaságért-díjas, Gergely-Sziráki-díjas, MEE Nagydíjas. A MEE VTT tagja.
: borsanyijanos@t-online.hu
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Dr. Csuti Péter
Okl. mérnök informatikus / tanszéki mérnök
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
2002-ben végzett a Pannon Egyetem Műszaki Informatika karán. A MEE VTT tagja.
: csutip@gmail.com
Deme László
Okl. villamosmérnök / műszaki igazgató
Lisys-project Kft. Az ELMŰ-nél Budapest
közvilágításával foglalkozott. A Tungsramhoz kerülve főleg a sportvilágítások és a magas oszlopos térvilágítások tartoztak hozzá.
A Lisys Stúdió, majd Zrt.-nél a díszvilágítási
terület lett a legfontosabb területe. Jelenleg a
Lisys-project Kft. műszaki igazgatója. Déri- és
Sziráki Gergely-díjas. 2014-ben az Országház
díszvilágítási munkája kapcsán a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetéssel ismerték el. A
MEE VTT tagja.
: deme.laszlo@lisys-project.hu
Dézsi Gyula
BME, Villamosmérnöki Kar, Műszer és Finommechanika Kar, Munkahely: Országos
Mérésügyi Hivatal (OMH), 1963.09-17-től
2002.06.30-ig. 1973-1980 a Fotometriai laboratórium vezetője. 1980-2002 az Optikai,
majd a Hő- és Optikai Osztály vezetője.
Szakterülete a fotometria, spektroradiometria, radiometria. Országos etalonok fenntartása. 971-től tagja a CIE (Nemzetközi Világítás Technikai Bizottság) Magyar Nemzeti
Bizottság 2.Divíziójának, majd 1995 és 2012
között 2.Divíziója magyarországi képviselője. Aktív részvétel a CIE több, szakterületét
érintő technikai bizottságának (TC) munkájában. A MEE VTT tagja.
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Dr. Filetoth Levente
okl. építészmérnök, egyetemi docens
A BME Építészmérnöki karán végzett okleveleles építészmérnökként, majd a természetes
világítás témakörében védte meg doktori dis�szertációját. Az Épületenergetikai és Épületgépészeti tanszék munkatársaként belsőterek
természetes világításával, vizuális komforttal,
szoláris építészettel, épületinformáció modellezéssel, továbbá az algoritmikus tervezési
munkamódszerek világítási- és energetikai
alkalmazásával foglalkozik. A MEE VTT tagja.
Erbeszkorn L ajos
Okl. villamosmérnök / okl. nukleáris
elektronikai szakmérnök, nyugdíjas
Optikai Kutató: optikák szórt fényeinek
mérése, katonai célra szilícium detektorok
mérése, technológiája, első sorozat. (Kandó:
„Nukleáris műszerek” – jegyzet). Országos
Mérésügyi Hivatal: orvosi műszerek típusvizsgálata, nemzetközi összehasonlító mérések (pl. grafikus interpolációs program), az
atomerőmű hermetikus részek levegő-aktivitás mérőinek és a kéményekbe telepített
kimenő aktivitást mérő-rendszerek hitelesítése az indításkor. A MEE VTT tagja.
: lajkorn@t-online.hu
Fejes Gábor
2002-2005. Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Mezőgazdasági gépészmérnök szak, Autógépész szakirány. Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gödöllő
Okleveles Gépészmérnök szak, Járműgépészgépész szakirány levelező tagozaton. 20132016 General Electric Hungary Kft., beosztás:
Design engineer. Jelenlegi Munkahely: Hofeka Kft., műszaki vezető. A MEE VTT tagja.
Gacs Sándor
villamos üzemmérnök,
világítási szakmérnök
Munkahely - GAPHOS Engineering & Media
Bt., Beosztás - cégvezető. A MEE VTT tagja.
gaphos@t-online.hu
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Gerzselyi Tamás
1972-ben szereztem üzemmérnöki diplomát
a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán. 1972ben kezdtem dolgozni az ÉVITERV-nél. A
tervezői lépcsőfokokat végigjárva 1986-ban
kaptam meg az „Épületvillamossági vezető
tervező”-i fokozatot. 1989-ben szereztem
meg a KKMF-án prosztgraduális képzés során a világítási szakmérnöki képesítést. 1991től a TEVEX Kft. egyik ügyvezetője voltam a
cég megszűnéséig 2015-ig. Cikkeim jelentek
meg az Elektrotechnikai és az Elektro Installateur szakfolyóiratokban. 1972 óta vagyok a
MEE VTT tagja.
getvill@t-online.hu
Hargitai M iklós
A Kandó Kálmán Híradásipari Technikumban szerzett technikusi oklevelet 1956-ban,
majd 1962-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen Villamosmérnöki Karán végzett a
Gyengeáramú szakon, diplomás gyengeáramú mérnökként.
Műszaki tanácsadóként. 2000-től a Lighttech-el is szerződéses viszonyban volt, szintén 2011-ig. A MEE VTT tagja.
Hegedűs János
okleveles villamosmérnök, a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke doktorandusza.
Kutatási témája: LED-ek multi-domain
karakterizálása méréssel és szimulációval,
LED-ek megbízhatósági kérdései. Hegedüs
János a MEE VTT tagja.
: hegedus@eet.bme.hu
Dr. Horváth Péter
okleveles villamosmérnök, PhD, a BME
Elektronikus Eszközök Tanszéke egyetemi
adjunktusa. Szakterülete: digitális rendszerek magas absztrakciós szintű tervezése,
alkalmazás specifikus utasításkészletű processzorok tervezése, IoT eszközök és alkalmazások tervezése.
Dr. Istók Róbert
1996-2001 Iasi Műszaki Egyetem, Elektronika és Távközlés Szak, Románia.
2003-2006 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika
Tanszék – Nagyfeszültség-technika és Berendezések Csoport, PhD képzés, nappali hallgató, Disszertáció témája: Fényforrások EMC
vizsgálata. 2014.02.01-től adjunktus, Óbudai
Egyetemen. A MEE VTT tagja.
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Jáni Józsefné (Pongrácz Valéria)
Okleveles villamosmérnök, az Elektroinstallateur szaklap szakszerkesztője. Több mint 60
éve tagja a MEE-nek, részt vett a Világítástechnikai Társaság, valamint a CIE Nemzeti Bizottságának munkájában is. Oktatott a Kandó
Kálmán Műszaki Főiskolán, valamint a BME
Mérnöktovábbképzőn.
Kitüntetései: 1960-1984: többszörös Kiváló
Dolgozó/ az Építőipar Kiváló Dolgozója/ a
Haza Szolgálatában Érdemrend ezüst fokozata; 1982: ÉTE Alpár Érdemrend; 1984: MTESZ
Nagydíj; 1988:Urbanek Díj;1990: Nívódíj;
1994: MEE Déri Díj; 2000: MEE Életpálya Díj;
2004: VTT Világítástechnikai Társaságért Díj.
A MEE VTT tagja.
janiv@elektroinstallateur.hu
Kardos Péter Atilla
Villamosmérnök, LED fejlesztő mérnök
GE Hungary Kft., 1044 Budapest, Váci út 77.
Tel.: +36 1 231 5565
E-mail: peter.kardos2@ge.com
Kéri Renáta
Projekt munkatárs
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Karán projekt munkatárs. Kutatási területe a
mezopos látás és a fényforrások színminőségének vizsgálata. A MEE VTT tagja.
: keri.renata7@gmail.com
Kiss István
Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szak 1962-1967 Okleveles
Villamos Mérnök 583/1967, Vác Város Polgármesteri Hivatala, 1988-2000 Főenergetikus,
Városüzemeltetési ov. Vác Város Település
Szolgáltatási Közhasznú Társaság, 2000-2005
Ügyvezető Igazgató és Városi Főenergetikus.
A MEE VTT tagja
Dr. Kolláth Zoltán
Okl. villamosmérnök / tanszéki mérnök
BME Elektronikus Eszközök Tanszéke
A fizikai tudományokban szerezte PhD fokozatát 1990-ben, majd a Magyar Tudományos
Akadémia doktora lett 2003-ban. Jelenleg a
Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Karán egyetemi tanár, a Kitaibel
Pál Környezettudományi Doktori Iskola
Környezetfizikai Programjának vezetője. Az
MTA Csillagászati és Űrfizikai Tudományos
Bizottság tagja. 2004-től kezdődően a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke. A MEE

Kosák Gábor
Okl. villamosmérnök, az MSZT/NB1 Magyar
Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság titkára.
A BME Villamosmérnöki karának, Erősáramú
szakán diplomázott 1985-ben. Jelenleg a Magyar Szabványügyi Testület szabványosító menedzsere, az elektrotechnikai erősáramú szabványosítással foglalkozik. 21 műszaki bizottság
titkára, a nemzetközi IEC és az európai CENELEC szabványosító szervezetekbe bejelentett
nemzeti bizottsági titkár. A MEE VTT tagja.
g.kosak@mszt.hu
Kosztolicz István
Tanulmányok: Bláthy Ottó Erősáramú Ipari
Technikum, Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szak Villamos
Művek Tagozat, Budapesti Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki Kar Gazdasági Mérnöki
Szak. Munkahelyek: Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára ( EKA ) (1959 –1994),
Tungsram-Schréder Rt (1995-1999), Kandeláber Rt. (1999-2004). Jelenleg nyugdíjas. Egyesületi tevékenységek: A MEE és a MEE VTT
tagja évtizedek óta. Több cikluson keresztül a
MEE elnökségének tagja. A Világítástechnikai
Évkönyv 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009
szerkesztője. A Közvilágítási Kézikönyv szerkesztője. Kitüntetések: Kandó díj, Urbanek díj,
Nívó díj, Életpálya díj, Világítástechnikai Társaságért díj, Pollich János díj. A MEE VTT tagja.
M ajor Gyula
TUNGSRAM Co– Budapest szoftver fejlesztő és világítástechnikai tervező 1981–
1991. LISYS Fényrendszer Zrt, Stratégiai
fejlesztési és IT igazgató 1991–2013. Nemzeti
Sportközpontok, világítás tervező. Klapanciusz Kft– Budapest, ügyvezető igazgató
2013-tól. Kitünetések: TUNGSRAM legjobb
programozója 1989., KANDO díj, POLLICH
díj Világítástechnikai Társaság) 2011. A MEE
VTT tagja.
M ancz Ivette
Világítástechnikai szakmérnök / közvilágítási üzletágvezető
Elios Innovatív Energetikai Zrt.
A Zrt. közvilágítási üzletágának vezetője.
A MEE VTT alelnöke.
: mancz.ivette@eie.hu

VTT tagja.

: zkollath@gmail.com
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Molnár Károly Zsolt
Okl. villamosmérnök / tanársegéd
Óbudai Egyetem, Mikroelektronikai és
Technológiai intézet
1988-ban villamosmérnökként végzett a
Budapesti Műszaki Egyetemen. Munkáját az ELMŰ-nél kezdte hálózattervezőként – és a világítástechnikai szakmérnöki diploma megszerzését követően
– közvilágítási üzemvezető helyettesként dolgozott. 2002 óta világítástechnikát tanít az Óbudai Egyetemen (ill.
annak jogelőd intézményein). Folyamatosan fejleszti az egyetem világítástechnikai laboratóriumát. A MEE VTT tagja,
2013-ig alelnöke.
: molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu
Nádas József
Villamosmérnök, világítástechnikai szakmérnök, pénzügyi-gazdasági elemző szakmérnök. Az 500lx.hu Kft. ügyvezetője, a VTT
alelnöke.
Dr. Nagy Balázs Vince
Okl. gépészmérnök / adjunktus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MOGI Tanszék
Színlátás kutatással foglalkozik. Az utóbbi
4 évben a São Paulo-i Egyetem Pszichológia
Intézetének látáskutató laboratóriumában
dolgozik vendégkutatóként. Fő kutatási területe a világítási környezet hatása az emberi látásfunkciókra. A MEE VTT tagja.
: nagyb@mogi.bme.hu
Nagy István Zoltán
Tanulányok: 2007 - 2011 Egyetemi képzés:
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki kar, villamosmérnök / világítástechnikai mérnök. Munkahely: HOFEKA
Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft., Fénytechnikai laboratóriumvezető.
Nagy János
Villamosmérnök / világítástechnikai szakmérnök, a VTT elnöke
A PROLUX Világítástechnikai Kft. és a
Credilux Kft. ügyvezető igazgatója, 2001
decemberétől a MEE Világítástechnikai
Társaság elnöke, a Bláthy-díj és Urbanek-díj
birtokosa. A Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagja.
: jano.nagy@gmail.com
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Nagy Róbert
Okleveles villamosmérnök, labormérnökként
dolgozik a Pannon Egyetem Villamosmérnöki
és Információs Rendszerek Tanszékén a Fény
– és Színtan Kuatatólaboratóriumban. A MEE
VTT tagja.
E-mail: nagyrobertemail@gmail.com
Pap Zoltán
Okl. közgazdász / ügyvezető
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
2011 óta a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ügyvezetője. Közgazdász,
több évtizedes köz- és üzleti szférában
szerzett szakmai tapasztalattal. A MEE
VTT tagja.
: bdk@bdk.hu
Dr. Poppe András
okleveles villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke tanszékvezetője, habilitált
docens. Szakterülete: félvezető eszközök,
különösen LED-ek méréstechnikája, multi-domain modellezése, szimulációja. Tagja a
JEDEC JC15-ös szabványosítási bizottságnak
és a CIE több műszaki bizottságának, a CIE
TC2-84-es műszaki bizottság elnöke, a MEE
VTT alelnöke.
: poppe@eet.bme.hu
Poppe Kornélné Egyed M agda
Okl. fizikus, nyugdíjas.
A TUNGSRAM Bródy Kutatóintézetéből ment nyugdíjba 1994-ben. 1983-ig
a TUNGSARM Fejlesztési Főosztályának Optikai Laboratóriumát vezette.
A BME-n és a Kandón tanította a Fénytechnika alapjai c. tantárgyat, e tárgy
jegyzetének szerzője. Aktív szerepet vállalt a szabványosításban és a fénytechnikai szakkifejezések magyarításában, CIE
körmérések szervezésében. A MEE VTT
tagja.
Radványiné Novotny Olga
Villamosipari technikusi oklevelem megszerzése után a BME Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szakán folytattam tanulmányaimat, és
1969-ben diplomáztam. Első és nyugdíjaztatásomig ugyanazon munkahelyen dolgoztam,
Országos Villamosenergia Felügyelet, 1969-től
Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet. 1980-93 között, mint a Világítástechnikai Önálló Osztály vezetője. 1993-tól
1996. évi nyugdíjazásomig az Önkormányzati
és Energiahatékonysági Főosztály vezetőjeként. A CREDILUX Rt. elnök-igazgatói tisztét
láttam el. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek 1958. óta vagyok a tagja. A közvilágítási
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munkabizottságnak 25 évig voltam a vezetője, a Világítási Ankétok megszervezésében 30
éven keresztül tevékenyen részt vettem. A Világítástechnikai Társaság elnökségébe kétszer
megválasztottak. 1989-ben URBANEK, 1996ban Világítástechnikai Társaságért, 1998-ban
BLÁTHY díj átadásával jutalmaztak, 2014-ben
a MEE Életpálya díj.
Dr. Szabó Ferenc
Okl. mérnök informatikus / villamosmérnök
/ adjunktus, Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar. 2005-ben végzett a Pannon
Egyetem Műszaki Informatika szakán, majd
2006-ban a Villamosmérnöki szakán. 2012ben PhD fokozatot szerzett informatika tudományok tudományágban. Jelenleg egyetemi
adjunktus a Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékén.
Több CIE munkabizottság tagja. 2009-ben
Lukács Gyula Emlékdíjat kapott, 2010-ben a
brit Society of Light and Lighting Leon Gaster
díját nyerte. A MEE VTT tagja.
: szabof@szafeonline.hu
Szabó Tamás
okleveles villamosmérnök, a Hungaro Lux
Light Kft. vezető tervezőmérnöke. Szakterülete: LED-es lámpatestek elektromos tervezése, meghajtó elektronikák tervezése.
Szalai András
okleveles villamosmérnök, a Hungaro Lux
Light Kft. társtulajdonosa, ügyvezető. A cég
termékfejlesztési stratégiájáért és fejlesztési
projektjeiért felelős, a cég európai uniós projektjeinek menedzsere. Szalai András a MEE
VTT tagja.
Szekeres Sándor
Okl. gépészmérnök, nyugdíjas. Az Egyesült
Izzóban, különböző területeken dolgozott 33
évig, majd az Elektro Profi Kft.-nél 10 évet.
1993 óta a MEE világítás technikai tagozatának tagja. A Társaság a Világítás Házának kialakításban és a szervezetben végzett munkáját 2012-ben Bláthy díjjal ismerte el. A Magyar
Világítástechnikáért Alapítvány kuratóriumi
elnöki tisztét töltötte be 2010-2012 közt. A
MEE VTT tagja.
Szilas Péter
Szilas Péter, okl. villamosmérnök (BME 1960).
A Budapesti Elektromos Művek nyugalmazott műszaki főtanácsosa, munkája elsősorban a köz- és díszvilágítás területéhez kapcsolódott. Tagja a Magyar Elektrotechnikai
Egyesületnek, a Magyar Mérnök Kamarának,
és a Világítástechnikai Társaságnak (VTT). A
Magyar Elektrotechnikai Múzeumnak korábban szakértője, oktatott a Kandó Kálmán
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műszaki főiskolán. Számos szakmai publikáció
szerzője, jelentős köz- és díszvilágítási tervek
alkotója. Elismerései: Kiváló Újító kitüntetés,
Urbanek díj, TUS Világítási díj, MEE Életpálya
díj és Sziráki-Gergely díj. A MEE VTT tagja.
Dr Tímár András
okleveles villamosmérnök, PhD, a BME
Elektronikus Eszközök Tanszéke egyetemi
adjunktusa. Szakterülete: digitális rendszerek magas absztrakciós szintű tervezése és
azok logi-termikus szimulációja, IoT eszközök és alkalmazások tervezése, beágyazott
szoftverfejlesztés IoT eszközök számára.
Tóth Dávid Noel
Mérnök Informatikus MSc hallgató
Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Kar
Fény- és Színtan
Kutatólaboratórium
davidnoel@windowslive.com
Dr. Tóth Zoltán
Okl. fizikus / termékfejlesztési projektvezető
GE Hungary Kft.
Ph.D.-dolgozatát Nagyintenzizású kisülő
lámpák beforrasztásának és megbízhatóságának vizsgálat címmel védte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A MEE
VTT tagja, Déri-dijas.
: zoltan2.toth@ge.com
Varga Veronika
Terméktervező - LED fejlesztő mérnök
GE Hungary Kft., 1044 Budapest, Váci út 77.
Tel.: +36 20 567 9170
E-mail: vrg.veronika@gmail.com
Várkonyi L ászló
Okleveles fizikus,évtizedeken keresztül az
Egyesült Izzó és Villamossági Gyár ( Tungsram) sikeres fejlesztője és feltalálója. Évekig
volt előadója a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolának és a BME Villamosmérnöki Karának.
A Candel Trade Kft. alapítója és egyik irányíja. Tagja a MEE VTT-nek, Déri-díjas, Gergely-Sziráki díjas.
Vékássi György
Vékássy György
okleveles villamosmérnök, ny. tervező. Munkahelyei: KIPSZER, ERŐTERV. A MEE-VTT
tagja. A MEE VTT tagja.
vekassy@gmail.com
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Szerzőink
Dr. Vetési emil
BME: 1958: Villamosm. Kar: villamosm.,
1973: Közl. m. Kar: gazdasági m., 1979: Gépészm. Kar: egy. doktor, 2005: Építészm. Kar:
c. egy. doc. 1960-1992: MÁV Tervező Int.: tervező (2 év), csop.v. (4 év), oszt.v. (27 év). BME
Ép.m.K. meghívott oktató:1993-2012. MEEtag: (1961-, Orsz. Elnökségi tag: 1985-1993,
Vasúti-, majd Közlekedésvilágítási mubi-vez.:
1995-ig.) MEE-VTT-tag: alakulástól. ELEKTROTECHNIKA lapszerkesztő: 1994-2000,
főszerk. h.: 2002/4. MMK-tervező+szakértő: alakulástól-2015-ig. Tervezőintézeti és
magántervezések, -szakértések: 1960-2015.
Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon, Mérnök- és Közg.-i Továbbképző-előadásokon(1964-2015), szakcikkek magyar
szakfolyóiratokban (1973-2015). Magyar
szakmai képviselet nemzetközi szakmai tárgyalásokon. Egyetemi jegyzetek (BME, ÓE),
szakkönyvfejezetek (pl. Gergely: Gyakorlati
Világítástechnika, 1977, Zobory: Vasúttechnikai Kézikönyv, 2006). A VTT tagja.
: dr.vetesi.emil@t-online.hu


dr.

Wenzel Klára
Gépészmérnök, kandidátus, habil
/ finommechanikai szakmérnök /
egyetemi magántanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MOGI Tanszék
A CIE magyarországi 1. Szakcsoport vezetője, az AIC magyarországi vezetőségi
tagja, a Kolorisztikai Egyesület vezetőségi
tagja, az International Colour Vision Society (ICVS) tagja. Kitüntetések: Munka
Érdemrend bronz fokozata 1987, Pro Scientia kitüntetés 1993, Pro Scientific Student Work kitüntetés 1994, Pro Education
kitüntetés 1997, Genius Feltalálói Kiállítás
nagydíja 1998, Urbanek-díj 2012. A MEE
VTT tagja.
: wenzel@mogi.bme.hu

Vonnák István
Tanulmányok: Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Világítástechnika szak
1982-1985. Munkahelyek: 1989-2013 LISYS
Fényrendszer ZRt. Üzletfejlesztési igazgató
2010-2013. 2014- ELIOS Innovatív ZRt., üzletágvezető. A MEE VTT tagja.
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Világítástechnikai Társaság
Elérhetőségeink:
Postacím:
1042 Budapest, Árpád út 67., 1. em. 6.

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 14-18h
Kedd: 10-18h
Szerda: 9-13h
Csütörtök: 9-13h
Péntek: zárva
Titkárság:
Mobil: +36 30 537 98 97
Telefon - fax: (06 1) 369 6631
e-mail: vtt@vilagitas.org

268

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

Jegyzetek

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017



269



270

Jegyzetek

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

Jegyzetek

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017



271



272

Jegyzetek

Világítástechnikai évkönyv 2016-2017

Kalibrálólaboratórium Kft.

A LightingLab Kalibrálólaboratórium Kft. a NAH által akkreditált
kalibrálólaboratórium. Az általunk kiadott bizonyítványok az ILAC MRA
nemzetközi egyezmény alapján az Európai Unió területén is elismert
akkreditált okiratnak minősülnek.
Az alábbi szolgáltatásokat kedvező áron vállaljuk és rövid határidővel
teljesítjük!
Szolgáltatásaink:
• fénytechnikai mérések és kalibrációk:
• összfényáram [lm],
• fotométer gömbbel,
• tükrös goniofotométerrel,
• fényerősség eloszlás [cd/klm],
• Eulumdat fájl készítés,
• megvilágításmérő kalibrálás (1 lx - 4000 lx),
• megvilágítás mérése beltéri és külső helyszíneken [lx],
• fényerősség [cd],
• fénysűrűség mérése beltéri és külső helyszíneken [cd/m2],
• színmetrikai mérések és kalibrálás:
• színképi teljesítményeloszlás (380 nm - 780 nm),
• korrelált színhőmérséklet [K], duv,
• színességi koordináták (CIE x,y),
• elektromos paraméterek mérése:
• hatásos, meddő és látszólagos teljesítmények meghatározása,
• teljesítménytényező meghatározása,
• felharmonikus analízis (50. felharmonikusig),
• fázishelyzet meghatározása.
Elérhetőségeink:
http://www.lightinglab.eu
info@lightinglab.eu

INESA Europa Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag utca 30.
Telefon: +36 27 200 988
E-mail: info@inesa.hu | www.inesa.hu

