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nikai Programozó Verseny, amelynek a BMF Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar (KVK) volt a házigazdája. 
Erről e lapunkban bővebben olvashatnak.

Közel jövőben (2008. április 23-25.) kerül megrende-
zésre a HUNGEXPO  területén a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny, amelyre közel 8000 fiatalt, általános- és szak-
iskolás látogatót várnak. Az Elektrotechnikai Múzeum 
népszerű fizikaóráinak előadói érdekes kísérletek segít-
ségével - kedvcsinálás képen -  bemutatják a szakmánk 
szépségeit és próbálják „megfertőzni” a még pályavá-
lasztás előtt álló fiatalokat. 

Az egyesületben rejlő tudásbázisra alapozva,  aktív 
részvétellel  kívánunk a magyar energetika alakí-
tásában - az energiapolitika szakszerűségéért érzett 
felelősség tudatában – tevékenykedni. Szakértői véle-
ményt fogalmaztunk meg, amelyet az Elektrotechnika 
2008/03 számában illetve honlapunkon olvashatnak. 
Eljuttattuk az Országgyűlés politikai döntéshozóinak, 
amelyre köszönettel reagáltak is.  

A meglévő Partneri kapcsolatok ápolása és újak ki-
építése szintén kiemelt helyen szerepel a MEE vezeté-
sének cselekvési programjában. Az egyesületi elnök-
ség megalkotta és elfogadta új partner rendszerünket, 
amelyet követően elkezdődtek a kiemelt partnereink 
személyes látogatásai.

A szakmaiságunk fontosságát jelzik a tanfolyamok és 
az egyre gyakrabban rendezett konkrét téma köré ter-
vezett Konferenciák rendezése.

Áprilisi rendezvényeink is ezt a törekvésünket igazolják:
· Villamos forgógépek és transzformátorok - Szakmai 

Nap
· Új technológiák alkalmazása a villamos energia szállí-

tásában, elosztásában – Tervezői nap
· VILLÁMVéDELEM – Középpontban az Országos         

Tűzvédelmi Szabályzat – Szakmai konferencia.
· Kereszttűzben az MVM – vitanap a MEE szerve-

zésében.

Bízom abban, hogy a fent megfogalmazottak erősítik 
Önben is azt a tudatot, hogy a MEE-ben pezseg az élet 
és érdemes nálunk tagnak lenni.

 Güntner Attila
 irodavezető

Kedves Olvasók!

A következő oldalon Nagy János VTT elnök sorait ol-
vasva részletes információt kapnak az Elektrotechnika 
2008/4 világítástechnikai célszám szakmai tartalmáról. 
Ezért engedjék meg nekem, hogy egy kicsit a világítás-
technikától elszakadva arról adjak felvilágosítást (csak, 
hogy a lap fő témájához legalább e szóval csatlakozzak), 
illetve tájékoztatást, hogy mennyire eseménydús élet 
zajlik tavasszal az egyesületben. Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy pezseg! Egyesületünk megújulási program-
jában többek között megfogalmazta az „elektrotechni-
ka népszerűsítése”, „fiatalítás”, „aktív részvétel a magyar 
energetika alakításában”, „partnerség”, „konferenciák 
szervezése” cselekvési irányokat. Megfogalmazni és ki-
tűzni ezeket a célokat nem könnyű, de hogy valóban 
értelme és eredménye legyen, tenni is kell érte. Tájé-
koztatok minden egyesületi tagot, hogy az egyesület 
erre felhatalmazott személyei nem csak megfogalmaz-
ták, hanem tesznek is azért, még pedig nem keveset, 
hogy a MEE küldetése eredményes legyen.

A Fiatalítás  és  az Elektrotechnika népszerűsítése 
érdekében több fiatalokhoz kötött rendezvényen ve-
szünk részt és támogatjuk. Többek között ilyen volt a 
közelmúltban megrendezett Országos Irányítástech-
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    Beköszöntő
A hitelesség jegyében

„Tedd azt, amit tudsz 
azzal, amid van 
ott, ahol vagy.” 

(Roosevelt)

Ha tavasz, jön a világítástechnikai célszám, még akkor 
is, ha ki-kicsalogat bennünket a gyönyörű napsütés 
– azaz a konkurenciánk. Igaz nem okoz különösebb 
fejtörést, hogy miről is kellene tájékozatni a kedves Ol-
vasókat, hisz gyors ütemben fejlődik szakterületünk, 
évről évre újabbnál újabb világítási eszközök, eljárások, 
fejlesztések és berendezések jelennek meg. Ezeknek 
így is mindössze töredékét áll módunkban ismertetni 
terjedelmi okokból kifolyólag. 
Igaz ugyan, hogy csupán csak résnyi bepillantást tu-
dunk ez alkalommal is nyújtani, ám reményeink sze-
rint ez az információ halmaz is felkelti érdeklődésüket 
munkánk, szakmánk iránt. Igen, nyugodt lelkiismeret-
tel írom le a „szakmánk” szót, mert bármennyire is egy-
szerű egy „villanykörte” becsavarása, amely fezültség 
alá helyezve, máris világít, a világítástechnika nem ott 
kezdődik, és nem is ott fejeződik be. Erről tanúskodnak 
e célszám írásai is! Tulajdonképpen a gondot nekünk is 
az jelenti, hogy egyre többen vannak olyanok, akik kü-
lönösebb előképzettség, és szakmai ismeretek nélkül, 
- mihelyt már egy világítótestet be tudnak kapcsolni az 
áramkörbe-, világítási szakembernek képzelik (vallják) 
magukat. Pedig a világítás rejtelmei sokkal mélyebben 
vannak, és a felszín az csalóka, az sok esetben csak a 
marketing. Igaz manapság sokan már az ügyesen szer-
kesztett marketing kiadványokból próbálnak tudást 
csiholni, és mondják, mondják a féligazságokat, anél-
kül, hogy átgondolnák valós-e, mindaz, amit állítanak, 
és szemrebbenés nélkül, meggyőződéssel adnak elő. 
Így kerül szakterületünkre számtalan sarlatán egy-egy 
új termék, vagy eljárás megjelenésekor, és felületes is-
mereteivel próbál megélhetést teremteni önmagának, 
környezetének. Mihelyt nem megy az üzlet, átigazol 
más szakterületre, és ott próbál felületes ismereteket 
szerezni majd ezek birtokában ügyeskedni.   
Napjainkban a világítástechnika területén a LED, és a 
fényáramszabályozás az a két terület, amelyen garma-
dával jelennek meg „szakemberek”, azaz a sarlatánok, 
és állítanak valótlanságokat, szereznek piaci előnyöket, 
mások ismerethiányából. Teszik, és tehetik, mert a szak-
ma tehetetlen velük szembe!
Azaz mégis van megoldás: a hiteles szakmai tájékoz-
tatás a médiában és írások közlése szaklapokban és 
napilapokban egyaránt, megalapozott előadások tar-
tása ankétokon, konferenciákon és világítástechnikai 

szemináriumokon, stb. Bárhogyan is gondolkodunk, 
piacnyitás ide vagy oda, a szakterületünkön dolgozó, 
lelkiismerettel és szakismerettel rendelkező kollegák-
nak is van felelősségük az ügyeskedők tevékenységé-
nek megfékezése tekintetében. Kellő szakmai ismeret-
tel felvértezve a laikusok meggyőzhetők a minőségi 
termék vagy szolgáltatás választásának értelméről! Ez 
a mi feladatunk, a VTT-ben tevékenykedő kollegákkal 
együtt!
A hiteles szakmai információk közlése jegyében szüle-
tett jelen világítástechnikai célszámunk is, amelynek 
szerkesztésekor magas színvonalú írások közlésére tö-
rekedett rovatvezetőnk, köszönet érte neki is és a kol-
légáknak is!

Ez alkalommal a fényforrások és a méréstechnikai eljá-
rások kerültek előtérbe. Szakterületünkön dolgozó ku-
tatók ismertetik a kerámia kisülő csöves fémhalogén-
lámpák rejtelmeit, a 16 mm-es fénycsöveket, valamint 
a kompaktfénycsövek új generációját. A gépjárműiz-
zókkal kapcsolatos írások talán szélesebb körnek keltik 
fel érdeklődését, hisz valamennyien autózunk, és nem 
mindegy milyen látási feltételek mellett.  A méréstech-
nika legújabb eljárásaival és eszközeivel ismerkedhe-
tünk több cikkben is egyetemi oktatók, és nagyvállalati 
kutatok tollából. Megtisztelés a VTT számára az Európai 
Bizottság Közlekedésügyi és Energiaügyi Főigazgató-
ság Termékek Energiahatékonysága Osztály szakrefe-
renseként dolgozó magyar kollega írásának közlése 
célszámunkban. érdekes törekvéseket, elképzeléseket 
közöl a világítási termékek energiahatékonysági szabá-
lyozásával kapcsolatosan. A szakterületünkön dolgo-
zóknak igencsak hasznos információk ezek. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a világítástechnika az 
elektrotechnikának egy nagyon szűk de szép területe, 
amely viszont rengeteg érdekességet rejt magában. 
Szakmánk fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint-
sem az, hogy: mindennap eljön az este!
Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánok minden kedves 
Olvasónknak szakszerű világítás mellett!        

Nagy János 
VTT elnöke



A cselekvési tervben várható intézkedések széles palettáját 
sorolják fel, úgy mint adópolitikai és közbeszerzési szabályok, 
kampányok, támogatási programok, energiahatékonysági 
követelmények termékekre, épületekre, autógumikra stb. 
Ezenkívül valamennyi szektortól és valamennyi tagországtól 
erőfeszítéseket várnak el a terv keretében, például jogszabály 
írja elő a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek el-
készítését és a Bizottsághoz történő benyújtását írja elő. Bár 
a Bizottság és a tagországok a tervben említett valamennyi 
intézkedés megvalósításának nekiláttak, sok esetben a tény-
leges előrelépés bizonytalannak tűnik, hiszen például az adó-
politika terén a tagországok féltékenyen őrzik a jogköreiket, 
és kérdéses, hogy a Bizottságnak sikerül-e olyan javaslatot le-
tennie az asztalra, mely mindenkinél pozitív fogadtatásra ta-
lálna (az adópolitikai ügyekben egyhangú döntés szükséges). 
Az épületek energiahatékonyságára vonatkozó, 2002 óta lé-
tező uniós jogszabályt pedig azóta is kín-keservvel próbálják 
átültetni a tagországok – szinte mindenki haladékot kért, és 
nemrég többek ellen eljárást indított a Bizottság, mert hozzá 
sem kezdtek az átültetéshez.

Biztosabb sikert hozhatnak az olyan jogszabályok, me-
lyeknél kisebb szerep jut a tagországoknak a megvalósítás-
ban: ilyen a termékek energiahatékonyságának szabályozása. 
Mivel az egész Európai Unióban egységes szabályozás szük-
séges a termékek szabad mozgását biztosítandó, elsősorban 
a gyártóknak kell alkalmazkodniuk a jogszabályok követel-
ményeihez, a tagországokra „csupán” a piacfelügyelet marad, 
melynek a struktúrája már amúgy is létezik. Az utóbbi 15 év-
ben világhírre szert tett A-G energiacímke továbbfejlesztése 
mellett a közeljövőben nagy szerepet fog játszani az energia-
használó termékek ökotervezésére vonatkozó 2005-ben elfo-
gadott jogszabály.1

Célja szélesebb az energiahatékonyságnál, az Integrált 
Termékpolitika alapelveinek megfelelően a termék valamen-
nyi környezetvédelmi jellemzőjét (nemcsak az energiafel-
használást, hanem a vízfelhasználást, a károsanyag-kibocsá-
tásokat, a hulladékot is, stb.) és életciklusának minden fázisát 
(nyersanyag-kitermeléstől hulladékfeldolgozásig) egymással 
összefüggésben igyekszik javítani. Csak olyan követelmények 
állíthatók a termékekre, melyek a teljes életciklust nézve kör-
nyezeti javulását hoznak, s egyúttal a felhasználó költségei-
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nek csökkenését is az energiamegtakarítás révén (még ha a 
termék vételára esetleg nagyobb is lesz a követelmény ered-
ményeképpen). A jogszabály tehát nem környezeti hatások-
kal foglalkozik (pl. klímaváltozás), hanem a termék azon kör-
nyezetvédelmi jellemzőivel, amelyek összefüggésben állnak 
a környezeti hatásokkal (pl. energiafogyasztás), és számotte-
vően befolyásolni lehet őket a terméktervezésen keresztül. 
Azonban ez nem jelenti azt, hogy az egyes termékekre vonat-
kozó végrehajtási intézkedések minden egyes környezetvé-
delmi jellemzőre vonatkozóan tartalmaznak majd ökoterve-
zési követelményt. Az éppen vizsgált termék - egy előkészítő 
tanulmány alapján - jelentősnek tartott környezetvédelmi jel-
lemzőit célozzák majd meg. A Bizottság közös módszertant 
dolgoztatott ki annak megállapítására, hogy az egyes termé-
keknél melyek a jelentős környezetvédelmi jellemzők.

A keretjogszabály nem tartalmaz azonnali követelmé-
nyeket a gyártókra nézve, a Bizottság ezeket végrehajtási 
intézkedéseken keresztül állíthatja fel. A javasolt végrehajtási 
intézkedéstervezeteket vagy önkéntes vállalásokat Konzul-
tációs Fórumban vitatják meg először az érdekelt felek (az 
ipar, a környezetvédők, a fogyasztók, valamint a tagországok 
képviselői). Hatásvizsgálat előzi meg az intézkedéstervezetek 
Bizottság általi benyújtását. A végrehajtási intézkedéseket az 
Európai Bizottság fogadja el a szabályozó bizottság (tagorszá-
gok) és az Európai Parlament felügyelete alatt. 

A végrehajtási intézkedések elfogadása után elsősorban a 
gyártókra és importőrökre hárulnak kötelezettségek. A gyár-
tók számba veszik termékeik környezetvédelmi jellemzőit, 
majd áttervezik a terméküket, hogy megfeleljen az ökoterve-
zési követelményeknek. Ezek után elvégzik a megfelelőségér-
tékelést, és felhelyezik a CE megfelelőség-jelölést – ez az eljá-
rás, az eszközök és dokumentumok (megfelelőségértékelési 
modulok, harmonizált szabványok, műszaki dokumentáció) 
más jogszabályokból ismertek már az ipar számára (pl. elekt-
romágneses összeférhetőség). A követelményektől függően 
harmonizált szabványok és már létező ökocímkék használata 
is lehetséges a megfelelőség vélelmezéséhez. Az importő-
röknek maguknál kell tartaniuk azt a termékdokumentációt, 
amely bizonyítja a termék megfelelőségét. A tagállami piac-
felügyelet a „New Approach”, „új megközelítés” jogszabályok-
ból ismert elvek és struktúrák alapján zajlik majd.

Az ökotervezés keretjogszabály alatt a mai napig még 
nem született konkrét termékre vonatkozó új végrehajtási in-
tézkedés. Azonban három, korábban már létező jogszabályt 
az ökotervezés végrehajtási intézkedésévé nyilvánítottak, 
ezek a fénycsőelőtétekre, a melegvízkazánokra és a hűtő-
szekrényekre, fagyasztókra vonatkozó minimális energiaha-
tékonysági követelmények. Egyúttal megkezdődött mintegy 
20 termék végrehajtási intézkedésének előkészítése, melye-
ket a 2005-ös keretjogszabály írt elő a végrehajtás első fázisá-
ra.2 Mindegyik termékre jellemző, hogy jelentős szén-dioxid 
kibocsátás-csökkentő potenciál rejlik a környezetvédelmi jel-
lemzőik javításában. Becslések szerint ha mind a 20 termékre 
vonatkozóan megvalósulnak a végrehajtó intézkedések, az 
együttesen 2020-ra mintegy 257 megatonnával csökkenti 
majd az EU szén-dioxid kibocsátását évente. Az első végre-
hajtási intézkedések elfogadása 2008 vége előtt várható, 
többségükről 2009-ben és 2010-ben dönt a Bizottság.3

A húsz termék között előkelő helyet foglalnak el a világítá-
si termékek (lámpák, lámpatestek, előtétek). Nemcsak azért, 
mert az első elfogadandó intézkedések között szerepelnek, 
hanem azért is, mert az Európai Tanács 2007 márciusában 
külön felkérte a Bizottságot, hogy a világítási termékekkel 
kapcsolatos szabályozást gyorsítsa fel (2008 végéig a fény-
csöves és nagynyomású kisülőlámpás világítási termékekre, 

A világítási termékek 
energiahatékonyságának 

szabályozása 
az Európai Unióban

2020-ra az évente felhasznált energia húsz százalékát akarja 
megtakarítani az Európai Unió – ezt a célkitűzést fogalmazta meg 
az Európai Bizottság energiahatékonysági cselekvési tervében 2006 
októberében1, s ez azóta többször is megerősítésre került, először 
2007 márciusában az Európai Tanács ülésén a 27 tagország állam- 
és kormányfői által 2, majd 2008 januárjában a Bizottság  „klímacso-
magjának” egyik eleme lett. 3
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2009 végéig az egyéb típusokra kell intézkedéseket elfogad-
ni). Ráadásul valamennyi végrehajtási intézkedés közül talán 
ezeknek lesz a “legláthatóbb” hatása az átlagemberre nézve, 
hiszen a világtrendnek megfelelően az EU is valószínűleg ja-
vasolni fogja a hagyományos izzólámpák fokozatos kiszorítá-
sát az energiatakarékosabb fényforrások javára.

A fénycsöves és nagynyomású kisülőlámpás világítási ter-
mékek esetében a cél a lámpák és az előtétek hatékonyságá-
nak további növelése a jelenlegi helyzethez képest. Igaz, ezen 
technológiák eleve energiahatékonynak számítanak, viszont 
nagy számban vannak jelen a piacon. Számottevő további ja-
vulás érhető el, ha a halofoszfát fényporos fénycsöveket és a 
nagynyomású higanylámpákat kiszorítjuk, hiszen ezek a lám-
pák számítanak a kategóriájukban a legkevésbé hatékonynak, 
és nem mellesleg a legtöbb higanyt is tartalmazzák. Emellett 
külön, még magasabb követelmények is állíthatók az irodai 
és közvilágításba szánt termékekre. Viszont csak akkor lenne 
szükséges őket betartani, ha a gyártó jelezni kívánja a ter-
mékdokumentációban, hogy a termék alkalmas irodai vagy 
közvilágításra. A Bizottság feltehetően kísérő ajánlásokat fo-
galmaz majd meg a tagországok és a helyi hatóságok számá-
ra, hogy nemzeti/helyi irodai illetve közvilágításra vonatkozó 
szabályozásukban és közbeszerzéseikben követelményként 
állítsák az alkalmasság jelölését a termékdokumentációban.

Mindez megmutatja egyben az ökotervezés jogszabály 
korlátait is. A követelmények betartásáért csak a világítási ter-
mékek gyártóit lehet felelőssé tenni, a felelősség nem terjed 
ki a világítási rendszerek tervezőire és telepítőire. Márpedig 
a világítási rendszerek hatékonysága nagymértékben függ 
attól, milyen terv alapján és hogyan telepítik a termékeket. 
Nem kizárt, ha a kellően nagynak bizonyuló többletjavulási 
potenciál, és a termékszintű önkéntes alkalmassági jelölés a 
tagországi/helyi szabályozással karba öltve nem hozza el a 
remélt javulást, akkor a Bizottság javasolni fog egy a világítási 
rendszerek tervezésére és telepítésére vonatkozó EU jogsza-
bályt. Ez a jogszabály egyértelműen az ökotervezés jogi kere-
tein kívül születhetne csak meg, a tagországok és az Európai 
Parlament közti tárgyalássorozat eredményeképpen.

A hagyományos izzólámpák kiszorítása lesz a sarkalatos 
pontja a 2009 végéig elfogadandó második világítási tárgyú 
végrehajtási intézkedésnek. Ellentétben az elsővel, ezt nem-
csak alkalmazás-, de technológia-függetlennek is szánjuk, 
vagyis minden általános világításban használt lámpára ér-
vényes lenne. A minimális energiahatékonysági követelmé-
nyeknek minden lámpának meg kellene felelnie – így érhető 
el, hogy nemcsak kiszorítjuk az izzólámpákat, de azt is bizto-
sítjuk, nem lép a helyébe más, hasonlóan pazarló technoló-
gia. A higanytartalmú lámpákra, például a kompakt fénycsö-
vekre kissé szigorúbb követelmények állíthatók, és célszerű 
szabályozni a teljesítményüket is (élettartam, fényáram-sta-
bilitási tényező, felfutási idő stb.) elkerülendő, hogy rossz 
minőségű termékek lépjenek az izzólámpák helyébe. Nyitott 
kérdés, hogy milyen messzire érdemes elmenni az izzólám-
pák betiltásán túl – hagyni, hogy a közepes hatékonyságú 
halogénlámpák széles skálája töltse ki a keletkező űrt, vagy 
pedig kevés kivételtől eltekintve a hatékonyabb kompakt 
fénycsöveknél meghúzni a minimális követelmény vonalát? 
Másik sarkalatos vitapont, hogy milyen gyorsan célszerű be-
vezetni a követelményeket ahhoz, hogy az EU-ba települt, 
izzókra szakosodott lámpagyártó sorok közül minél keveseb-
bet kelljen végleg bezárni, átalakítás helyett. Az Európai Lám-
pagyártók Szövetsége 9 éves fokozatos bevezetést javasol, 
azonban a klímaváltozás elleni harc sürgőssége azt diktálná, 
hogy minél hamarabb (például 3 év alatt) szabaduljunk meg 
az energiapazarló izzóktól.

2009 végén vagy 2010-ben várható a harmadik világítá-
si végrehajtó intézkedés elfogadása, mely kiteljesíti az öko-
tervezési követelmények körét a lámpatestekre vonatkozó 
előírásokkal. Bár várhatóan már az előző két intézkedés is 
tartalmaz majd néhány kitételt, az előkészítő tanulmányban 
körvonalazódni látszik egy olyan általános keret, mely min-
den lámpatestre optikai hatékonysági követelményeket tud 
majd állítani, vagyis megszabni, hogy a bennük található 
lámpa fényéből mennyi fényt kell kibocsátaniuk. Az optikai 
hatékonyság szabályozásának a reflektorlámpák és a LED-ek 
esetében is van értelme, ezért az egységesség biztosítása ér-
dekében ezen lámpatípusokra is csak a harmadik körben ter-
vezünk intézkedéseket elfogadni.

Jelen pillanatban mindhárom világítási végrehajtási in-
tézkedés előkészítési fázisban van, az Európai Bizottság még 
nem nyújtotta be hivatalos javaslatát a tagországok szakértői 
bizottságának, ezért az előbbiekben leírtak könnyen változ-
hatnak. Ha minden világítási intézkedés a jelenlegi tervek 
szerint kerül elfogadásra, akkor az összhatásuk eredménye-
képpen becslések szerint mintegy 40 megatonna szén-dioxid 
kibocsátással lesz kevesebb az EU-ban 2020-ra.

1 COM(2006)545 – a cikkben idézett dokumentumok mindegyike előkereshető 
magyar nyelven a kódja alapján az Európai Unió jogszabályainak gyűjteményé-
ből: http://eur-lex.europa.eu/ 
2 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/newsWord/HU/ec/93147.doc 
3 http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/index_en.htm
4 2005/32/EK 
5 Például melegvízkazánok és kombinált kazánok, vízmelegítők, televíziók, 
légkondícionáló berendezések, PC-k és monitorok, akkumulátortöltők és külső 
áramforrások, elektromotorok, vízszivattyúk, keringtető szivattyúk, ventilláto-
rok, fénymásolók, faxkészülékek, nyomtatók, szkennerek és egyéb többfunkciós 
eszközök, hűtők és fagyasztók, mosógépek és mosogatógépek, ruhaszárítók, 
digitális jelkonverterek televíziókhoz, porszívók, utcai, irodai és lakásvilágítási 
termékek, valamint a készenléti és üzemen kívüli állapotban bekövetkező vesz-
teségek valamennyi energiahasználó terméknél (a pontos termékmeghatáro-
zások a végrehajtó intézkedések tárgyát képezik majd).
6 Az ökotervezés jogszabályról és a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
munka előrehaladtáról a http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_
design_en.htm weboldalon található naprakész információ angolul.
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Termékek Energiahatékonysága Osztály 
andras.toth@ec.europa.eu
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1. A fémhalogénlámpák rövid története 
és jellegzetességeik
Az elektromos világítás a kezdetektől fogva két, egymással 
párhuzamosan fejlődő technológiai bázisra, az izzólámpás és 
a kisülőlámpás technológiára támaszkodott [1, 2]. Sokak szá-
mára talán meglepő, hogy a nagynyomású kisülőlámpák öt-
lete és laboratóriumban elkészült első példányaik nagyjából 
egyidősek Edison szénszálas izzólámpáival. Működési elvük 
és gyártástechnológiájuk bonyolultsága, valamint a bennük 
felhasznált anyagokkal szemben támasztott különleges kö-
vetelmények miatt azonban elterjedésük lényegesen lassab-
ban haladt  izzószálas társaikénál. 

Az első gyakorlati célra is alkalmas „nagynyomású” kisü-
lőlámpák kisülő cső nélkül készültek. Ezek az ívlámpák, két 
szénelektróda között a levegőben létrehozott ívkisülés elvén 
működtek, és technikai kuriózumként pályaudvarok csarno-
kainak vagy forgalmasabb sétálóutcák megvilágításánál nyer-
tek alkamazást. Az izzólámpáknál említett okokra vezethető 
vissza az is, hogy a kisülőlámpák közül először a kisnyomású 
változat - a higanygőzlámpák (fénycsövek) - kifejlesztése és 
piaci elterjedése a második világháború és az azt követő idő-
szak energiaínséges viszonyai között ugyancsak megelőzte a 
nagynyomású kisülőlámpa változatok piaci térhódítását. 

 A nagynyomású kisülőlámpák (High Intensitiy Dischar-
ge Lamps = HID) csupán az 1950-es évek közepét követően je-
lentek meg általános világítási célokra. Képviselőik megjelenési 
sorrendben a higanygőzlámpák (Mercury Vapour) [3], a nagy-
nyomású nátriumlámpák (High Pressure Sodium = HPS) [4], 
és a fémhalogénlámpák (Metal Halide = MH) [5]. Társaik közül 
kiemelkedően kedvező színminőségük, változatos színhő-
mérsékletük és nagy fényhasznosításuk ellenére kezdetben 
a fémhalogénlámpák is csupán a kültéri világításban [6], 
épületek fényárvilágításában illetve a stadionvilágításban 
kaptak szerepet. A kisebb teljesítményű fémhalogénlámpák 
azonban az 1970-es évek közepe óta már a beltéri világítási 
alkalmazásokban is fokozatosan teret nyernek [7].

A nagynyomású kisülőlámpák számos, az izzólámpákénál 
előnyösebb konstrukciós sajátossággal rendelkeznek. Ezek 
közül a legfontosabbak a szilárd izzószál helyett fénykibocsátó 
térfogatként szolgáló plazmaállapotú gáz magasabb gerjesz-
tési hőmérséklete és szelektív spektrális teljesítménysűrűség-
eloszlása. Mindkét jellemző a fényhasznosítás [1] növelését 
teszi lehetővé, ami nagyobb egységnyi betáplált elektromos 
teljesítményre jutó fényáramot, vagyis gazdaságosabb üze-
meltetést jelent. A kisnyomású kisülőlámpákkal szemben kom-
pakt kivitelük (kis világítótest térfogat) és jelentősen nagyobb 
lámpaegyedenkénti fényáramuk (kevesebb világítótest darab-
szám és huzalozási költség) jelent általános előnyt.

A nagynyomású kisülőlámpák legfejlettebb képviselői a 
fémhalogénlámpák, amelyek korunk legkorszerűbb és egyben 
legbonyolultabb elektromos fényforrásai. Bár a higanygőzlám-
pák továbbfejlesztésének tekinthetőek, fényükben a kisülési 
kamrában ugyancsak megtalálható higany sugárzási hányada 
elhanyagolható. Szerepe a gyújtás során a gáz vezetőképessé-
gének növelésére (azaz ionizáció révén a plazmaállapot létre-
hozására) korlátozódik, stabilizálódott működési állapotban 
pedig nagy rugalmas elektronütközési hatáskeresztmetszete 
folytán az elektronok lassításának (vagyis az ív elektromos el-
lenállás-növelésének), továbbá kis hővezető képessége révén 
a plazmától a kisülési kamra fala felé irányuló hővezetési vesz-
teségek csökkentésének feladatát látja el csupán. 

A fémhalogénlámpák kisülési kamrájában - lényegében 
egy magas hőmérsékletű kémiai reaktorban - a csőbe ada-
lékolt illékony fémhalogenid vegyületek telített gőzkeveré-
kének gerjesztése játszik döntő szerepet a lámpák fényára-

Kerámia kisülő csöves 
fémhalogénlámpák

A fémhalogénlámpák a nagynyomású kisülőlámpák legígérete-
sebb képviselői, és egyben napjaink legbonyolultabb elektromos 
fényforrásai. Széles körű elterjedésüknek egészen az 1990-es évek 
közepéig a kvarcüveg (fused silica) kisülő cső anyagának maximáli-
san megengedett üzemi hőmérséklete szabott határt. A kvarcüveg 
által hosszú távon még elviselhető 850Co-os maximális fémhalo-
genid adalékhőmérséklet korlát, valamint a kvarcüveg térhálós szer-
kezetében található ”diffúziós lyukak” létezése miatt a kvarc kisülő 
csővel készült fémhalogénlámpák tetemes elektromos- és optikai 
paraméterszórást és nem kielégítő hosszú távú stabilitást mutatnak. 
Ez az ok, amely sokáig nem tette lehetővé igényes beltéri világítási 
feladatokra történő alkalmazásukat. A megoldást a kerámia kisülő 
cső bevezetése jelentette. A polikristályos alumínium-oxid (PCA) 
kerámia cső alapanyag mintegy 200-300 Co-kal magasabb hőmér-
sékleten üzemelhet. Ez jelentősen csökkenti a kerámia fémhalogén-
lámpák színszórását, javítja elektromos jellemzőik pontosságát és a 
lámpák fényhasznosítása is nő. A kerámia kisülő csővel a fémhalo-
génlámpák hosszú idejű színcsúszása drámaian lecsökkent, várha-
tó élettartamuk kétszeresre - 15000-20000 órára - nőtt kvarcüveg 
társaikhoz viszonyítva. Mindezen előnyöknek köszönhetően a ke-
rámia fémhalogénlámpák a kültéri világítás mellett a beltéri világí-
tástechnikai feladatokra is alkalmassá váltak, és napjainkban egyre 
nagyobb teret nyernek az igényes világítástechnikai alkalmazások 
területén. 

Metal Halide lamps are the most promising members of the High 
Intensity Discharge (HID) lamp family. At the same time, they are the 
most advanced electric discharge lamps of todays light source tech-
nology. The broad-range application of Metal Halide lamps has been 
limited by the maximum allowed operating temperature of their quartz 
glass (fused silica) arc tube material till up to the 1990’s.  Due to this 
850Co maximum metal halide dose temperature limit from the quartz 
glass arc tube material, and the holes in the spatial mesh of the fused 
silica material structure, Metal Halide lamps made with silica glass 
arc tube show significant spread and insufficient long term stability 
in their electrical and photometrical characteristics. Because of this, 
Metal Halide lamps were not considered as suitable light sources for 
high quality indoor lighting applications. The solution to these prob-
lems came from the introduction of the ceramic arc tube material to 
the design of Metal Halide lamps. The poly-crystalline alumina (PCA) 
ceramic material allows for 200-300 Co higher arc tube wall operating 
temperatures. The higher metal halide dose temperature significantly 
reduces the color spread within a group of Ceramic Metal Halide lamps, 
their electrical characteristics are of less variability, and their efficacy is 
also higher. Due to the application of ceramic arc tube material, the co-
lor shift of Metal Halide lamps has dramatically been reduced, and the-
ir mean useful lifetime has been doubled – up to 15,000-20,000 hours 
– compared to their quartz glass counterparts. Thanks to all of these 
improvements, Ceramic Metal Halide lamps became also suitable for 
indor usage, and are becoming more and more popular in the field of  
high quality indoor lighting applications.
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mának és színjellemzőinek kialakításában. A fémhalogenid 
molekulák a plazma mintegy 5000-6000 Co-os ívközépponti 
hőmérsékletén disszociálnak, és a belőlük felszabaduló féma-
tomok alacsony gerjesztési energiaszintjeik révén a látható 
elektromágneses spektrumtartományba eső sugárzásos át-
meneteikkel alakítják ki a lámpák fénytechnikai jellemzőit. A 
fal mintegy 750-850 Co-os hőmérsékletén a rekombinálódott 
fémhalogenid molekulák megvédik a kisülési kamra falát a 
molekulák fém összetevőinek kémiai korróziós támadásától. 
A fémhalogenidek lényegesen illékonyabbak, mint a tiszta 
fémek, így segítségükkel nagyobb plazmabeli atomkoncent-
rációk érhetőek el.

2. A kvarcüveg kisülő csöves fémhalogénlámpák korlátai
A fémhalogenid adalék telített gőzkeverék-összetevőinek 
parciális nyomását - azaz plazmabeli koncentrációját - a ki-
sülési kamra legalacsonyabb hőmérsékletű pontjának, az ún. 
„hidegpontnak” (cold spot) a hőmérséklete szabja meg. Az 
1990-es évek közepéig a fémhalogénlámpák kisülési kamrája 
kvarcüvegből, vagyis olvasztott amorf szerkezetű SiO2-ből 
(fused silica) készült. Ez az anyag - rendkívüli tulajdonságai 
ellenére - több szempontból is korlátozta a fémhalogénlám-
pák fénytechnikai jellemzőit. 

A hidegpont hőmérsékletét a kvarcüveg lágyuláspontja 
maximálisan 800-850 Co-ra határolta be. A lámpák ennek kö-
vetkeztében rendkívül érzékenyek voltak minden környezeti 
hőmérsékletingadozásra, továbbá a tápláló elektromos há-
lózat teljesítményingadozásaira. A kvarcüvegből formázott 
kisülő cső geometriai szórása végeredményként a hidegpont 
hőmérsékletének lámpaegyedenkénti változékonyságát, ez 
pedig a lámpajellemzők (főként a lámpák színének) nagymér-
tékű szórását okozza. A nagy színszórás következtében a fém-
halogénlámpák beltéri világításra történő alkalmazhatósága 
jelentős korlátokba ütközött.

További probléma, hogy hosszú távon a 850 Co-os üzemi 
hőmérséklet a kvarcüveg viszkozitásának csökkenése folytán 
kamradeformációhoz vezet. Emellett fellép az átkristályoso-
dás jelensége is, azaz a kvarcüveg a hosszú idejű működtetés 
folyamán a termodinamikailag stabilabb kristályos kvarc „he-
gyikristály” szerkezetté alakul át, és a kisülő cső megreped. 

Magasabb hőmérsékleteken a reakcióképes fémhalogeni-
dek már megtámadják a kvarcüveg kamrafalat. Ez a cserere-
akció fém-oxidok és fém-oxihalogenidek képződéséhez és a 
fémhalogenid adalék mennyiségének csökkenéséhez vezet. 
Végső soron csökken a halogenidek párolgásából származó 
plazmabeli gőzkoncentráció, azaz a lámpa hatásfoka. A reak-
ciókban keletkező és a volfrám elektródákba beoldódó SiI4 
elektródaeróziót okozva csökkenti a lámpák hasznos élettar-
tamát [8].

A kvarcüveg kisülő csövek nagy hátránya továbbá az is, 
hogy az egyik fő adalék összetevő - a nátrium - kis ionrádi-
usza révén átjut a kisülési kamra kvarcüveg szerkezetének 
atomközi üregein. A nátrium diffúziója kamrabeli koncentrá-
ciójának folyamatos csökkenéséhez, a lámpák színének kékes 
színezetűvé válásához (színcsúszáshoz), a fényáram rohamos 
csökkenéséhez és a működési feszültség jelentős emelkedé-
séhez, esetenként a lámpa kialvásához vezet.

Összességében elmondható tehát, hogy a kvarcüveg kisü-
lő csöves lámpák minőségi világítástechnikai alkalmazható-
ságát a kisülő cső anyagi korlátaiból fakadó problémák, azaz 
a lámpaparaméterek nagy lámpaegyedenkénti eltérése (szó-
rása) és hosszú távú változása (színcsúszás, fényáram-vesztés, 
feszültségemelkedés), továbbá az élettartamot lényegesen 
lerövidítő degradációs folyamatok (átkristályosodás, falkorró-
zió, elektródaerózió) korlátozták.

3. A kerámia fémhalogénlámpák konstrukciós jellemzői
A kvarcüveg kisülő csővel készülő fémhalogénlámpák mű-
szaki korlátainak áthidalására jelentek meg 1994-ben a kerá-
mia kisülő csöves fémhalogénlámpák. Konstrukciójuk lénye-
ge a fémhalogenid adalék kerámia alapanyagú kisülő csőbe 
helyezése. A kerámia anyaga a nagynyomású nátriumlám-
páknál jól bevált, az elméleti tömörségi határt megközelítő 
tömörségűre szinterelt polikristályos alumínium-oxid (Poly-
Crystalline Alumina = PCA). A PCA nem átlátszó csupán áttet-
sző anyag. Egyutas optikai transzmissziója csupán 20-30 %, a 
szemcsehatárokon történő többszörös fényvisszaverődésnek 
köszönhetően azonban a kisülési plazma által keltett fény 
mintegy 90 %-a kinyerhető a lámpából.

A kerámia fémhalogénlámpák ötlete már jóval az 1990-es 
éveket megelőzően felmerült, nem volt azonban megbízható 
megoldás a kisülő csövet lezáró fém-kerámia átmenetek hos-
szú ideig vákuumzáró kötést adó lezárására. A PCA hőtágu-
lási tényezője a nióbium féméhez áll legközelebb, ezért már 
a nagynyomású nátriumlámpák vákuumzáró fém-kerámia 
átmeneteinél is ezt a kombinációt alkalmazzák. A nióbium és 
a PCA között magas hőmérsékleten megolvasztott fém-oxid 
keverék (beforrasztó zománc) képezi a lezárást, amely lehűlé-
sét és kristályosodását követően hőtágulás szempontjából a 
PCA-hoz és a nióbiumhoz közeli értékkel rendelkezik. 

Minél alacsonyabb a fém-kerámia átmenet hőmérsékle-
te, annál hosszabb a lámpa várható élettartama. A fémha-
logenidek agresszív kémiai természete miatt ez a kerámia 
fémhalogénlámpáknál különös jelentőséget kap. A végleges 
megoldást a lezárásnak a kisülési kamra végeitől történő „el-
távolítása” adta (1. ábra). A fém-kerámia átmenet nem a hen-
geres kisülési kamra 1000-1100Co-os végponti hőmérsékletű 
lezáró „dugóiban”, hanem az ezekből kinyúló „kerámia lábak” 
végén helyezkedik el, ahol a hőmérséklet lényegesen alacso-
nyabb (650-700Co). Ez a konstrukciós kialakítás biztosítja, 
hogy a fémhalogenid adalék és a beforrasztó zománc között 
zajló káros kémiai korróziós reakciók sebessége és a zománc 
repedési valószínűsége lényegesen lecsökkenjen. Így a lám-
pák elérhetik az 15000-20000 órás élettartamot.  

Az 1. ábrán jól megfigyelhető a kerámia kisülőlámpák má-
sik jellegzetes sajátossága, elektródáik bonyolult szerkezete. 
Míg a nióbium a legmegfelelőbb anyag a fém-kerámia átme-
net hőtágulási tényezőinek illesztése szempontjából, ugyan-
akkor kémiailag nem kompatíbilis a fémhalogenid adalékkal, 
és az adalékkal közvetlen kontaktusba kerülve feloldódik 
abban. Ennek elkerülésére a volfrám elektródacsúcs és a nió-
bium áramátvezető közé egy „közepes” hőtágulású, az adalé-
kokkal szemben kémiailag ellenálló szakaszt kell beiktatni az 
elektródaszerkezetbe. Ez a szakasz általában molibdén spirál-
lal burkolt molibdén huzal, vagy kerámia-molibdén kompozit 
(Ceramic+Metal = CerMet) rúd. A beforrasztó zománcnak be 

1. ábra  A kerámia fémhalogénlámpák kisülő csövének jellegzetes 
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esetben a hiba már csak a működtetés során jelentkezik, 
amikor is a kisülő cső a hibás szinterelési helyen megreped. 
A meghibásodás valószínűsége az illesztések számának csök-
kentésével csökkenthető. A General Electric megoldása a 
problémára az eredetileg 5-darabos konstrukció kiváltása 3-
darabos konstrukcióval, amelyben a kerámia láb és dugó már 
egyetlen összefüggő alkatrészként készül. Ezzel a megoldás-
sal a két legkritikusabb szinterelési illesztési hely kiiktatható, 
és a repedés ezeken a helyeken megszüntethető (3. ábra). 
Egyéb vezető lámpagyártók más technológia megoldással 
igyekeznek uralni ezt a problémát.

A kisülő cső falának korrózióját a fémhalogenid adalékok 
folyamatos áramlása és mozgása (párolgása és lecsapódása) 
okozza. Az adalékmozgás a működés során a fal anyagának 
transzportját idézi elő. Ez a kamrafal fokozatos elvékonyodá-
sához vezet a kamra alacsonyabb hőmérsékletű sarkaiban, 
míg végül a kisülő cső kilyukad és a lámpa működésképte-
lenné válik.

Az ún. üreges dugós konstrukció egyszerre két problé-
ma megoldását célozza meg. Az üreges kiképzéssel a dugó 
hőmérsékleti sugárzása okozta végveszteségek jelentősen 
csökkenthetőek. Ezzel egyidejűleg a kamrafal kétszeres vas-
tagságúvá válik a korrózió szempontjából kritikus helyeken, a 
sarkokban (4. ábra). Ugyanolyan korróziós sebességet feltéte-
lezve ez kétszeres élettartamot jelent. A hatás azonban néha 
még ennél is kedvezőbb lehet, mivel a vastagabb fal jobb hő-
vezető képessége növeli a sarkok hőmérsékletét.

kell fednie a középső elektródaszakasz végének egy darabját 
is a nióbium adalékokkal szembeni védelme érdekében.

A kerámia fémhalogénlámpák 1. ábrán látható konstrukci-
ós kialakítása a kvarcüveg fémhalogénlámpák legtöbb prob-
lémájára megoldást jelent. A PCA anyagú kisülő cső készülhet 
extrudálással, préseléssel, centrifugálásos kicsapatással, koki-
llába fúvással vagy fröccsöntéssel, amelyet magas hőmérsék-
letű szinterelés követ a szerves kötőanyagok kiégetése és a 
nagysűrűségű tömörítés érdekében. Ezek a technológiák lé-
nyegesen nagyobb kamrageometria pontosságot biztosíta-
nak, mint az üvegmegmunkálási módszerek. A kerámia anyag 
mintegy 200 - 300 Co-kal magasabb működési hőmérsékletet 
tesz lehetővé, ami érzéketlenebbé teszi a lámpát a környeze-
ti hőmérséklet- és elektromos teljesítményingadozásokkal 
szemben, továbbá növeli a fémhalogenid adalékkeverék te-
lítési gőznyomásait, azaz plazmabeli koncentráció értékeit. 
Mindezek a sajátosságok a lámpaparaméterek szórásának 
jelentős mértékű csökkenését eredményezik. A kerámia fal 
továbbá nem átjárható a nátrium számára, így nemcsak a 
kerámia fémhalogénlámpák színszórása extrém kis mértékű, 
hanem a színstabilitása is kiváló.

A kerámia fémhalogénlámpák fényhasznosítása felülmúl-
ja kvarcüveg kisülő csöves társaikét. Ennek egyik oka a már 
említett megemelt hidegpont-hőmérséklet okozta telítési 
gőznyomás növekedés. A kerámia kisülő cső magasabb meg-
engedett maximális hőmérséklete folytán ugyanakkor olyan 
nagy hatásfokú és magasabb színminőséget eredményező 
ritkaföldfém- halogenid adalékanyagok alkalmazását is le-
hetővé teszi, amelyek telítési gőznyomása csak ezen a meg-
emelt hőmérséklet tartományon adnak kellően nagy plaz-
mabeli elemkoncentrációt. A ritkaföldfémek (pl. diszprózium, 
holmium, cérium) több ezer sugárzásos átmenettel rendel-
keznek a látható spektrumtartományban, így kvázi-folytonos 
spektrumuk biztosítja a hatásfok és a színjellemzők javulását. 
A 2. ábra tipikus 3000 K illetve 4200 K színhőmérsékletű rit-
kaföldfém spektrumot mutat. A ritkaföldfémek halogenidjei 
mellett általában vonalas sugárzók (pl. nátrium, tallium) is je-
len vannak az adalékban, amelyek tovább növelik a lámpák 
fényhasznosítását és beállítják színpontját. A ritkaföldfém 
alapú kerámia fémhalogénlámpák fényhasznosítása tipiku-
san 85-100 lm/W, színvisszaadási tényezője 80-95, színszó-
rása 50-80 K, színhőmérséklettől és teljesítménytől függően. 
A színstabilitás 300-500 K, a fényáram-tartás 70 % a 15000-
20000 órás élettartam folyamán.

A kerámia fémhalogénlámpák egyik fő meghibásodási 
mechanizmusa a kamrát alkotó kerámia kisülő cső részegy-
ségek (cső, dugók, lábak) szinterelési hibája okozta repedés, a 
másik pedig a kisülő kamra falának korróziós kilyukadása. 

A kisülő cső szinterelése során a technológiai ingadozá-
sok tömítetlenséget vagy mechanikai feszültségek felhalmo-
zódását okozhatják az illesztések környezetében. Az utóbbi 

2. ábra  Ritkaföldfém-halogenid adalékos 3000 K és 4200 K színhőmérsékletű 
kerámia fémhalogénlámpa sugárzási spektruma

3.ábra  A 5-darabos kisülő cső konstrukciót felváltó 3-darabos 
konstrukció jelentősen csökkenti a szinterelési illesztések megrepe-
désének valószínűségét, és növeli a lámpák várható élettartamát

4.ábra  Az ún. üreges dugós konstrukcióval a kamrafal kétszeres 
falvastagsága hosszabb lámpa élettartamot biztosít a falkorrózió 
okozta meghibásodás hatásának „lassításával”



(20-400 W), mind a színhőmérsékletet (3000-4200 K), és a kül-
ső bura kivitelt (egy- és két végén fejelt, cső- és cseppburás, 
PAR és MR16 reflektoros) illetően. A széles termékválasztékot 
illusztrálja az 5. ábra. A termékválasztékkal egyidejűleg az al-
kalmazások köre is egyre bővül (6. ábra).
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4. A kerámia fémhalogénlámpák a jelen és a jövő fémha-
logénlámpa típusai
Mindezek a kivételes jellemzők lehetővé teszik, hogy a ke-
rámia fémhalogénlámpák egyre jelentősebb szerepet játsz-
hatnak a beltéri, igényes világítási feladatok megoldására. 
Típusválasztékuk rohamosan nő, mind a lámpateljesítményt 

5. ábra  A kerámia fémhalogénlámpák egyre bővülő 
termékválasztékot kínálnak

6. ábra  Kerámia fémhalogénlámpák kiváló színminőséget igénylő 
beltéri kirakatvilágítási alkalmazásban
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fizikus Ph.D. , Villamosmérnök M.Sc., 
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GE Hungary Zrt. Tungsram Lighting 
agoston.boroczki@ge.com

Lektor: Dr. Borsányi János

A folyamat végső döntő mozzanatává  az elektromosság fel-
használása vált. A gazdasági igények fokozódásával azután 
a világítás minőségével szembeni elvárások is folyamatosan 
növekedtek. Kielégítésükre jött létre az elektrotechnika vilá-
gítástechnikai szakterülete. Művelői, a világítástechnikusok 
a legcélszerűbb világítási módok 
kidolgozására, bemutatására vál-
lalkoztak. A kiválóan képzett hazai 
szakemberek közül az egyik legered-
ményesebb a neves elektrotechni-
kus családhoz tartozó Zipernovszky 
Ferenc volt.

Az 1883. július 29-én Budapesten, 
Zipernowsky Károly testvérének fia-
ként született Zipernovszky Ferenc 
1905-ben a Magyar Királyi József 
Műegyetemen kapott gépészmér-
nöki képesítést. A diploma megszer-
zése után két évig az egyetemen az 
Elektrotechnikai Tanszék tanársegédjeként működött, majd 
a Ganz gyár szolgálatába lépett. Kétévi ipari gyakorlat után 
műegyetemi ösztöndíjjal tanulmányutat tehetett Nyugat-Eu-
rópában és az Amerikai Egyesült Államokban. Vízerőműveket 
keresett fel és a nagyvárosok gyorsvasúti hálózatát tanulmá-
nyozta. Hazatérését követően, 1911-ben a Részvénytársaság 

Emlékezzünk a régiekről; 
125 éve született 

Zipernovszky Ferenc
Az emberiség fejlődése a világossággal kezdődött 

és a világítással folytatódott. A fejlődéstörténet évez-
redeiben meghatározó volt a fénygerjesztés módszere 
és lehetősége. A folyamat végső döntő mozzanatává  az 
elektromosság felhasználása vált. A gazdasági igények 
fokozódásával azután a világítás minőségével szembeni 
elvárások is folyamatosan növekedtek. Kielégítésükre 
jött létre az elektrotechnika világítástechnikai szakte-
rülete. Művelői, a világítástechnikusok a legcélszerűbb 
világítási módok kidolgozására, bemutatására vállal-
koztak. A kiválóan képzett hazai szakemberek közül az 
egyik legeredményesebb a neves elektrotechnikus csa-
ládhoz tartozó Zipernovszky Ferenc volt.

Az emberiség fejlődése a világossággal kezdődött és a 
világítással folytatódott. A fejlődéstörténet évezredeiben 
meghatározó volt a fénygerjesztés módszere és lehetősége. 



Villamos és Közlekedési Vállalat számára (röviden Tröszt) cég-
nél vállalt állást, ahol később főmérnöknek nevezték ki, 1925 
és 1945 között pedig a műszaki igazgatói munkakört látta el.

Az RVKVSz jelentős részben áramszolgáltatási feladatokat 
látott el, így nem véletlen, hogy a külföldi tapasztalatokkal is 
felvértezett ifjú mérnök először villamos hálózati elemek léte-
sítésével, korszerűsítésével kezdett foglalkozni. Többek között 
a balatonmelléki villamosítás alkalmával készült zamárdi és 
aszófői transzformátorállomás kapcsolódik tevékenységének 
ehhez a korszakához. Utóbbi 30 kV feszültségű része Magyar-
országon először készült kültéri kivitelben. A gyön-gyösszől-
lősi dízelerőműnél – ugyancsak úttörőként – vasbeton keret-
szerkezeteket alkalmazott és felismerte az áramszolgáltatás 
berendezéseinek tipizálásában rejlő műszaki és gazdasági 
lehetőségeket.

Zipernovszky Ferenc a 
szorosan vett szakma műve-
lése mellett világosan látta, 
hogy széleskörű felvilágosító 
munka is szükséges a gazda-
ság fejlődéséhez. A Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület-
ben már 1906-ban megtar-
totta első előadását „Egy-
fázisú elektromos vasutak” 
címmel. 1908-tól pedig Stark 
Lipót főszerkesztő mellett 
szerkesztőként működött 
az egyesületi folyóiratnál, 
az Elektrotechnikánál. Lap-
szemle c. rovatában számos 

időszerű kérdéssel foglalkozott. A teljesség igénye nélkül: a 
vidéki elektromos művek kedvezőtlen helyzetének okai és a 
háború utáni sürgős teendők; az átmeneti gazdaság az elekt-
rotechnikában, különös tekintettel a villamos művekre.

Zipernovszky közéleti szerepe és tekintélye tovább nőtt, 
amikor 1918-ban a Magyar Villamosművek Országos Szövet-
sége főtitkárává választották. érdeklődése azonban igen sok-
oldalú volt és túlnőtt a szakmai területen. Ezt mutatja, hogy 
1918-ban közgazdasági pályadíjat nyert. Széles látókörét bi-
zonyítja az 1930-as évek sok nehézséggel küzdő és nem min-
dig a legjobban irányított gazdaságáról a „Világítástechnika és 
racionalizálás” c. munkájában kifejtett véleménye:
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„… az ipari termelés tökéletesítése érdekében fokozott 
mértékben van szükség műszaki kultúrára, mert a gyakorlati 
műszaki tudományok nyújtják a gazdaságos termelés legha-
tásosabb eszközeit… A jelszó: többet, jobbat, olcsóbban ter-
melni, amely célra jó munkaerőkre, korszerű berendezésekre, 
valamint jó világításra van szükség!”

Talán akkor maga sem gondolta, hogy javaslatait a 21. szá-
zad Magyarországában is érdemes megfontolni!

A fenti idézetből is kitűnik, hogy Zipernovszky figyelme ek-
kor már egyértelműen a világítástechnika felé fordult. A szak-
terület elismertetése érdekében hatalmas lépés volt, hogy 
1927-ben a Magyar Villamosművek Országos Szövetsége ke-
retében létrehozta Budapesten a Világítástechnikai Állomást, 
amely a berlini után a második ilyen jellegű intézmény volt 
Európában. Hetvenöt éven keresztül működött, de 2002-ben 
áldozatul esett a privatizáció és a spekuláció hullámának! A 
már ipari műemléknek minősített berendezései büntetlenül 
megsemmisültek és a magyar világítástechnika „legszentebb 
helye” szinte egyik pillanatról a másikra elenyészett.

A Világítástechnikai Állomás létrejöttével – amelyet Ziper-
novszky ha kellett, saját pénzével is támogatott – megte-
remtődött egy olyan hazai gyakorlat a világítástechnikában, 
amelyben az ipari szakemberek és a nagyközönség egyaránt 

felismerhette a jó világítás jelentőségével együtt a megvaló-
síthatóság lehetőségét is. De nem csak ismeretterjesztésre 
szolgált, hanem oktatási bázissá is vált. Zipernovszky másfél 
éves világítástechnikai szemináriumon képezte a hazai szak-
embereket, a tervezést megalapozó speciális ismeretekre. A 
képzés külföldön is feltűnést keltett. Amikor Zipernovszky 
erről a villamosművek Brüsszelben tartott konferenciáján 
beszámolt, kiderült, hogy az első ilyen jellegű európai kez-
deményezésről van szó. A konferencia azonnal javasolta is 
követését valamennyi jelenlévő vállalat képviselőjének. A 
Világítástechnikai Állomás pedig igazodva a szükségletekhez 
folyamatosan fejlődött, 1932-ben végleges helyére, az Eötvös 
utca 11. alá költözött. Itt alakították ki a ma is még sokak által 
ismert előadó és fényarchitektúra termeket.

A Zipernovszky által megszervezett intézményre külföl-
dön is felfigyeltek. Megálmodójának bizonyára nagy nem-
zetközi elismerést jelentett volna Portugália részéről történt 
megbízatása, ha a pusztítás értelmetlen vihara nem szól 
közbe. Felkérték ugyanis  egy Lisszabon központjában létesí-
tendő villamos bemutató és kiállítási terem, illetve egy kifeje-

Családi kép kisfiával és Zipernowsky Károllyal

Előadóterem 1951-ben a Világítástechnikai Állomáson

A Világítástechnikai Állomás ebben 
az Eötvös u. 11. alatti épületben működött 

1932 és 2002 között
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zetten világítástechnikai bemutatóterem megtervezésére. Az 
elkészült terv megvalósulását azonban a II. világháború kitö-
rése megakadályozta. Ugyancsak ezért nem kerülhetett sor a 
Világítástechnika és racionalizálás c. tanulmány átdolgozott 
változatának francia nyelven történő megjelenésére sem. 
A háborús helyzet megszűnte után pedig már más politikai 
szelek fújtak, a nyugati kapcsolatokat egy időre tanácsos volt 
elfelejteni.

Zipernovszky Ferencnek amellett, hogy szervezett, okta-
tott, népszerűsített, tudományos munkára is maradt energi-
ája. Már 1932 óta foglalkozott az épületek természetes világí-
tásának elméletével és gyakorlati tervezésével. Kidolgozta a 
természetes világítás számítási módszerét, ún. térszögterületi 
eljárással. Újszerű mérést adott a belső reflexiók megvilágí-
tást fokozó hatásának megállapítására. Tervezői tevékenysé-
gének lényeges eleme volt a világítótestek fejlesztése is, hogy 
tökéletes fényeloszlású, jó hatásfokú lámpatestek kerüljenek 
felhasználásra. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a villamos 
hőfejlesztés népszerűsítésébe is bekapcsolódott. Ennek szol-
gálatába állította az 1929-ben általa elindított „Az Áram” című 
népszerű hangvételű folyóiratot, amely külföldön is ismertté 
vált.

Azonban nem csak az új módszerek és eszközök létreho-
zására törekedett, hanem nagyon korán felismerte a szabvá-
nyosítás fontosságát is. Ez irányú szakmai tevékenységén

kívül másoknak is példát mutatott azzal, hogy vállalata 
messzemenően törekedett a szabványos anyagok felhaszná-
lására. Következetes magatartását akkor értékeljük igazán, ha 
megemlítjük, hogy abban az időben nem volt a szabványok-
nak kötelező érvényük!

Zipernovszky Ferenc az építőművészet kérdéseiben is ott-
hon volt. Azon túl, hogy igényesség jellemezte az irányítása 
alatt készült épületek külső és belső megjelenését, az építé-
szet és a világítás kapcsolatával tudományosan foglalkozott. 
Azt az álláspontot képviselte, hogy jó világítás mesterséges 
fény mellett csak a szakmai tervező és az építész együttmű-
ködésével valósítható meg. Korát jóval megelőző hitvallását 
már 1940-ben összefoglalta „Villamosművek és építészek 
együttműködése” c. tanulmányában. „A természetes és mes-
terséges világítás kapcsolata az építészetben” című munkája 
pedig még ma is hasznos ismereteket nyújt. Ilyen előzmé-
nyek után egyáltalán nem meglepő, hogy a világháború után 
munkássága elsősorban a világítástechnikára összpontosult. 
Terveket, szakvéleményeket készített és szakelőadásokat 
tartott. Munkabírására jellemző, hogy néhány év alatt 60 je-
lentősebb létesítményvilágítási terv, illetve részletes értéke-
lés mellett még több mint ezer előadást is tartott. A világítás 
kérdéseinek új szemlélete, a korszerű világítás irányelvei és 
művészeti kapcsolatai, a fényarchitektúra, a világítási be-
rendezések hibái témakörökben elmondott előadásai nem 
csak a tervezőknek, építészeknek, szakiskolai hallgatóknak, 
hanem szinte minden érdeklődőnek élményszámba mentek. 
Mindezek mellé tudományos, szakirodalmi munkásságát is 
felsorakoztatta. Számos szakcikk mellett tíz monográfiaszerű 
munkát is elkészített. A Világítástechnikai Állomáson tartott 
foglalkozások mellett a Budapesti Műegyetemen és a Mér-
nöktovábbképző Intézetben is előadott. Hallgatói visszaem-
lékezései szerint kiváló előadókészséggel , szakmailag szaba-
tosan, közérthető módon fogalmazta meg mondandóját.

Zipernovszky Ferencet életműve alapján joggal tartjuk 
számon a magyar elektrotechnika nagy egyéniségei között. 
Úttörő munkásságát részben a technikai újdonságok irán-
ti érdeklődése, másrészt a jobbítás szándékához párosuló 
megoldások keresése jellemezte. Mindez bámulatos szakma-
szeretettel és azzal az eltökéltséggel párosult, hogy elképze-

léseit, ismereteit mindenki számára át kell adni. Váratlanul, 
1957. február 10-én bekövetkezett haláláig dolgozott, így 
nem túlzás azt állítani, hogy utolsó órájáig a világítási kultúra 
fejlődése érdekében tevékenykedett.
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Az „Áram” c. folyóirat a világítás mellett a háztartási célú villamos 
energia felhasználását is népszerűsítette
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A kisnyomású kisülőlámpák családjába tartozó fénycsö-
vek működése a bennük levő telített higanygőz gerjeszté-
sén alapul. Az elektronok által gerjesztett higany atomok a 
gázkisülésben ultraibolya sugárzást bocsájtanak ki. A cső 
alakú bura belső falára felvitt bevonat (fénypor) az ultra-
ibolya sugárzás 254 nm-es részét látható fénnyé alakítja. 
A fénycsövek elektromos és  fénytechnikai tulajdonságait 
a csövek geometriai mérete, a töltőgáz (nemesgázok ke-
veréke) összetétele és nyomása, az elektródák bevonatá-
nak fizikai és kémiai tulajdonságai, a higany gőznyomása 
a működési hőmérsékleten és a fénypor tulajdonságai ha-
tározzák meg.

A működés alapjául szolgáló fizikai folyamat a felfedezéstől 
a mai napig nem változott, de a világ vezető fényforrásgyártó 
cégei a mai napig foglalkoznak a fénycsövek továbbfejleszté-
sével. Például a T5 egyenes fénycsövet az utóbbi évtizedben 
fejlesztették ki és még ma is aktívan folyik a továbbfejlesztése: 
a világ 3 legnagyobb fénycsőgyártója egymással versenyezve 
küzd a legjobb minőségért. A T5 lámpák 16 mm átmérővel  
(5/8 hüvelyk) rendelkeznek, tehát vékonyabbak a T8 (26 mm) 
illetve T12 (38 mm) csöveknél. Megkülönböztető jellemzőjük 
a kiemelkedően jó hatékonyság, a hosszú élettartam és jó 
színvisszaadás.

A T5 fénycsövek fejlesztése szoros kapcsolatban  áll a T5 
rendszerek fejlesztésével, ugyanis a T5 lámpa eleve úgy van 
tervezve, hogy nagyfrekvencián, elektronikus előtéttel (bal-
laszttal) működjön. Ezzel a megkötéssel egy fontos különb-
séget vezettek be a T8 illetve T12 lámpákhoz viszonyítva.  A 
T5 fénycső teljesítménylépcső skála (14W, 21W, 28W, 35W, 
49W, 24W, 39W, 54W, 80W) különbözik a T8 illetve T12 soro-
zat skálától.  Ezen kívül a T5 csövek kb 50 mm-el rövidebbek 
a megfelelő T8 lámpákhoz viszonyítva. Mivel az elektronikus 
előtétek nagyfrekvencián működtetik a lámpát, a fénycsövek 
hatékonysága eleve kb. 10%-al nagyobb az elektromágneses 
ballaszttal működtetett lámpák hatékonyságánál. Ugyanak-
kor ezzel a korszerű elektronikai megoldással a felhasználó 
lehetőséget kap a fényáram viszonylag tág határok közötti, 
kézi vagy automatikus szabályozására. Ez az út az „intelli-
gens” épületek és megvilágítási rendszerek felé vezet, ahol a 
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megvilágítás szintje éppen a kívánt mértékben egészíti ki a 
természetes fényt. A befektetés, illetve a többletkiadás a fel-
használás során gyorsan megtérül, ezért új létesítményeknél 
célszerű ezt a szempontot mérlegelni. Az elektronikus előté-
tek alkalmazása esetén nincs szükség fázisjavító kondenzá-
torra, illetve starterre, így a karbantartási költség csökkenni 
fog.

Manapság egyre inkább tudatosodik bennünk, hogy csak 
egy, korlátozott tartalékokkal rendelkező Földdel rendelke-
zünk, ezért a környezetünket óvni, védeni kell. A T5 lámpák 
környezetbarátabbak a T8 illetve T12 fénycsöveknél, mivel 
méreteiből adódóan eleve kevesebb nyersanyagot (üveg,  
töltőgáz, fénypor, higany) tartalmaznak, így ezek előállítása 
kevesebb energiát igényel illetve kevésbé szennyezi a környe-
zetet. A T5 lámpatestek jóval karcsúbbak, kompaktabb mére-
tűek, itt is érvényesül az anyag-, illetve közvetve az energia-
takarékosság. Ugyanakkor a lámpatestek kisebb mérete jobb 
helykihasználást enged. Nem elhanyagolható az a szempont 
sem, hogy a T5 fénycsövek köré épített lámpatestek sokkal 
esztétikusabbak és jobb hatékonyságúak, ami szintén a meg-
világítás minőségét javítja.

A környezetbarát szemlélet energiatakarékosságot is je-
lent. A kevesebb energiafogyasztás végsősoron kevesebb 
CO2 kibocsájtást is jelenthet. A T5 fénycsövek jobb fény-
hasznosítása miatt kevesebb lámpával tudjuk ugyanazt a 
megvilágítási szintet elérni, így a villanyszámlánk jelentősen 
karcsúbb lesz és egyúttal tettünk egy lépést a globális felme-
legedés ellen.

A GE fényforrásfejlesztési stratégiájában fontos helyet 
kap a környezetbarát szemlélet. A GE mindent megtesz, 
hogy olyan korszerű fényforrásokat adjon a piacnak, ame-
lyeknek a közvetett vagy közvetlen környezetkárosító hatá-
sa egyre jelentéktelenebb. Ebben a tevékenységben kiemelt 
szerepet kap az alap- és alkalmazott kutatások alkalmazása 
új, innovatív megoldások kifejlesztésében. A kidolgozott 
megoldások később szigorú Six Sigma (Hat Szigma) me-
todika, Megbízhatósági és Minőségellenőrzési módszerek 
segítségével lesznek átültetve a mindennapi gyakorlatba 
illetve gyártásba.  Az egyidejű tervezés a termék teljes élet-
ciklusára kiterjed és már korai fázisban minden lehetséges 
kölcsönhatást megvizsgálunk. Tervezett kísérletekkel vezet 
tovább az út a megvalósítás fele. Ezekben a kísérletekben 
a termék kulcsjellemzőit (fényáram, teljesítmény stb.) ál-
lítjuk a kívánt értékre olymódon, hogy a gyártási folyamat 
hosszútávú ingadozásai mellett is megmaradjanak a kívánt 

Az energiahatékony 
világítás felsőfoka:

T5 Watt-Miser típusú 
egyenes fénycsövek

A fénycsövet az 1928-as születése után 1938-ban a General Elec-
tric (GE) szabadalmaztatta   és új ipari termékként bevezette a keres-
kedelembe. A második világháború alatt és után világviszonylatban 
elterjedt, mivel energia- és így költséghatékonyabb világítási alter-
natívát jelentett az izzólámpával szemben.

1. ábra  A T5 lámpa felépítése. A kiemelt részeket változtattuk meg 
a hatékonyságnövelése érdekében
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termékjellemzők. A megbízhatósági és élettartam adatok 
igazolása gyorsított tesztek révén statisztikailag igazolt pre-
dikciós módszerekkel történik.

Az eleve hatékony T5 rendszerben rejlő lehetőségeket a GE 
tovább feszegette és ezen a téren világelsőként kifejlesztette 
a még hatékonyabb T5 Watt-Miser (WM) és a T5 High Lumen 

(HL) egyenes fénycsöveket. Ez a fejlesztés Magyarországon 
történt és a továbbiakban röviden ezt ismertetjük. A T5 Watt-
Miser egyenes fénycsövek azonos ballasztokon 5%-al keve-
sebbet fogyasztanak az eddigi T5 fénycsövekhez viszonyítva, 
míg fényáramuk nem változik. A T5 High Lumen fénycsövek 
azonos meghajtás és változatlan fogyasztás mellett 28W-ban 
5%-al míg 54W-ban 9%-al több látható fényt bocsájtanak ki 
(lásd 2. ábra). 

Az említett paraméterekkel rendelkező fénycsövek 5%-al 
illetve 9%-al javított hatékonyságú lámpákat jelentenek. A 
kisnyomású higany kisülőlámpák hatékonyságát a kisülés fizi-

kai paraméterei határozzák meg. A kisülés egyik legfontosabb 
paramétere a kisülési plazma elektronjainak hőmérséklete. Ez 
egy sor bonyolult kölcsönhatáson keresztül kapcsolatban áll 
a lámpa konstrukciós változóival, mint a töltőgáz sűrűsége, a 
kisülési cső hossza és átmérője, a higanygőz nyomása illetve 

a meghajtó áramsűrűség, ugyanakkor ezek határozzák meg 
végső soron a kisülés kimenő paramétereit: a 254 nm-es és 
a 185 nm-es UV sugárzás intenzitását, a hőveszteségeket, a 
pozitív oszlopon eső feszültséget és a felvett teljesítményt. 
Megfelelően gondosan tervezett kisérletekkel a jelenlegi 
szabványok által megengedett keretek között sikerült a lám-
pa nemesgáz töltetének nyomását és összetételét úgy opti-
malizálni, hogy az lehetővé tegye az 5%-os teljesítménycsök-
kenést a Watt-Miser konstrukció esetében és az 5% illetve a 
9%-os hatékonyság növelést a High Lumen típusú lámpák 
esetében (1. ábra). Természetesen a lámpa teljesítményének 
csökkentése kapcsolatban van a kimenő fényárammal, ezért 
csak úgy tudtuk megtartani a Watt-Miser esetében a válto-
zatlan fényáramot, hogy a lámpa bevonatrendszerét megvál-
toztattuk. A bevonatrendszer a GE Starcoat típusú rendszer 

továbbfejlesztett változata. A védőréteg és a fényporréteg 
alkatórészei úgy lettek kikísérletezve, hogy minél jobb fény-
áramtartást (3. ábra) , minél magasabb kezdeti fényáramot és 
gyors fényfelfutást biztosítsanak.

 Természetesen a fénycső elektródáinak elektromos el-
lenállása illeszkedik a fénycső névleges teljesítményéhez il-
letve az üzemeltető előtéthez.  Ezáltal a gyújtást megelőző 
programozott előfűtési szakaszban illetve a stabil működés 
során az elektronikus előtét biztosítja az elektróda megfelelő 
hőmérsékletét illetve a rajta levő emissziós anyag minimális 
degradációját.

A fent említett konstrukció lehetővé tette, hogy megal-
kossuk az egyenes fénycsövek között a legkörnyezetbará-
tabb változatot, amely kategóriájában a leghatékonyabb és 
ugyanakkor leghosszabb élettartamú is (4. ábra).

Dr. Szeghy Géza 
fénycsőfejlesztési programvezető 
GE Hungary Zrt. 
geza.szeghy@lighting.ge.com

2. ábra  A T5 Watt-Miser és a T5 High Lumen lámpák

3. ábra  A T5 Watt-Miser lámpák fényáram tartása 
a használati idő függvényében

4. ábra  A T5 Watt-Miser lámpák tartása a használati 
idő függvényében kihalási görbéje
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A kompakt fénycsövek (CFL, az angol Compact Fluorescent 
Lamp kifejezés röviditése) már régen túlléptek a villogó, búgó, 
rossz színvisszaadású fényforrás sztereotípiáján, és a takaré-
kos, felelős, környezetbarát energiafogyasztás szimbólumává 
váltak az utóbbi években. A kompakt fénycső a fénycsövek 
gazdaságosságát, valamint az izzólámpák kis méretét és ké-
nyelmes kezelhetőségét ötvözi, hiszen nem más, mint egy 
egyszeresen vagy többszörösen meghajlított, kis átmérőjű 
fénycső. A különféle alakú és csatlakozású kompakt fénycsö-
vek becsavarható, menetes fejjel is készülnek, így alkalmasak 
a meglévő, hagyományos izzólámpás lámpatestekben való 
felhasználásra. Az ilyen fénycsövek fejébe vannak beépítve a 
lámpa működéséhez szükséges korszerű elektronikus elemek 
(gyújtó, illetve a szabályozó előtétek, lásd 1. ábra).

Olyan kompakt fénycsöveket is gyártanak, amelyeknél a 
meghajlított fénycsövet formájában a hagyományos izzóéra 
hasonlító opál üvegburába helyezik, így olyan helyeken is al-
kalmazható az energiatakarékos kompakt fénycső, ahol esz-
tétikai okokból ragaszkodnak az izzólámpához hasonló meg-
jelenéshez (pl. mignon izzós csillárok, falikarok, lásd 2. ábra).

A kompakt fénycsövek jelentős előnye, hogy a hagyomá-
nyos izzó- és halogén lámpákat könnyen 
helyettesíthetik, és 60-80%-kal kevesebb 
villamos energiát használnak fel a hagyo-
mányos izzókhoz képest, ugyanakkora 
megvilágítási szintet biztosítva. Így a 
komfortérzet csökkentése és változtatá-
sok, illetve beruházások (pl. foglalat vagy 
lámpatest cseréje) nélkül lehet számotte-
vő energiát megtakarítani.

A hagyományos izzók esetében megfi-
gyelhetjük, hogy világítás közben hamar 
felforrósodnak, aminek az az oka, hogy a 
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bennük található izzószál valójában a befektetett elektromos 
energiának csupán 8-10 %-át alakítja fénnyé, az energia töb-
bi része felesleges hővé alakul.  A kompakt fénycsövek üzemi 
hőmérséklete ugyanakkor lényegesen kisebb, és a felhasznált 
energia jóval nagyobb része fordítódik világításra.  

Azon túlmenően, hogy a CFL lámpák energiahasznosítá-
sa sokkal jobb, az élettartamuk is számottevően hosszabb: 
jellemzően 6000 és 15000 óra közötti, szemben a hagyomá-
nyos izzók 1000 órás élettartamával, így ritkábban szükséges 
cserélni őket. Bár a kompakt fénycsövek ára magasabb a ha-
gyományos izzók árához viszonyítva, ugyanakkor számítások 
szerint az izzólámpák CFL-re történő cseréjével az élettartam 
alatt lámpánként 7-8000 Ft energiaköltség, és a lámpa súlyá-
nak megfelelő szén-dioxid-kibocsátás 2000-szerese takarít-
ható meg.

A kompakt fénycsövek színe ma már nem különbözik a 
hagyományos izzók esetében megszokott színektől, és a mai 

termékek különböző színárnyalatú változatokban kaphatók.  
Hazánkban leginkább a hagyományos izzók színéhez hason-
ló 2700 K színhőmérsékletű kompakt fénycső terjedt el, de 
kaphatóak a hidegebb fényárnyalatok felé eltolódó 4000 K 
és 6500 K lámpák is a megvilágítási igénytől függően. Koráb-
ban komoly probléma volt velük kapcsolatban, hogy számos 
lámpatestben méreteiknél és formájuknál fogva nem voltak 
elhelyezhetőek, mára ezt azonban a széles formaválasztékkal 
sikerült megoldani, és az elektronikával egybeépített, nagy-
frekvenciás típusaik azonnal gyújtanak, illetve vibrálás- és vil-
logásmentesen működnek.

Kisülő fényforrások esetében az elektromos áram nem egy 
fémszálat izzít, hanem az előtéten átfolyva gázkisülést ered-
ményez, aminek következtében a CFL lámpában lévő higany-
gőzből kisugárzott ultraibolya sugárzást a kisülőcső belső 
felületére felvitt fénypor látható fénnyé alakítja. 

A kompakt fénycsövek elterjedésének során az egyik nagy 
kérdés az volt, hogy a lámpák, ha kis mennyiségben is, de 
tartalmaznak higanyt. Azonban mivel a hagyományos izzó-
lámpák a CFL lámpáknál sokkal több energiát használnak, a 
széntüzelésű erőművekben az izzólámpa működtetéséhez 
szükséges elektromos energia termelése során felszabadult 
higany mennyisége jóval nagyobb, mint a CFL lámpában al-
kalmazott higanymennyiség.  A CFL lámpagyártók önkéntes 

A kompakt fénycső, 
mint az izzólámpa 

környezetbarát 
helyettesítője

1. ábra  Kompakt fénycső szerkezeti felépítése

2. ábra  Gyertya kialakítású kompakt fénycső

3. ábra Különböző csőátmérőjű kompakt fánycsövek és a nekik 
megfelelő izzólámpák összehasonlítása

4. ábra A világítás költsége az idő függvényében, 20W-os CFL és 
100W-os izzólámpa esetében



 Elektrotechnika  2 0 0 8 / 0 4 1 7

kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2007-től a 25 watt alatti 
CFL lámpák higanytartalmát 5 milligrammban, a 25-40 watt 
teljesítményű lámpákét pedig 6 milligrammban limitálják. A 
ténylegesen adagolt mennyiség sok esetben nem több, mint 
2 mg. A használt CFL lámpák higanytartalmának környezeti 
terhelését pedig szelektív hulladékgyűjtéssel és a lámpa al-
katrészeinek újrahasznosításával csökkentik. 

A nagy lámpagyártók kompakt fénycső termékei tehát je-
lentős környezetkímélő előnyöket biztosítanak a fogyasztók, 
a felhasználók és a társadalom számára olyan fontos terüle-
teken, mint az energiafelhasználás és az üvegházhatás csök-
kentése, illetve a veszélyes anyagok kibocsátása, jelentősen 
hozzájárulva ezzel környezetünk “zöldítéséhez”. 

Források:
www.treehugger.com
www.energiaklub.hu  

Energiatárolás a jövőben, 
(ahogy ezt az Evonik Magazin 
1/2008 vizionálja)
A megújuló energiák fokozatos térnyerése, a környezet 
egyre sürgető védelme, nyomasztó kényszert jelent a villa-
mos energia lehetséges tárolási módozatainak keresésére, 
megoldására. Lapunk hasábjain is több ígéretes fejlesztés-
ről adtunk számot. Jelen szemlében érintett tárolási mód, a 
cikk szerzői szerint a jövő 
egyik megoldását vetíti 
elénk.
Az energiatárolást a már 
jól ismert Lítium-ion ak-
kumulátor segítségével 
valósítják meg a német 
kutatók. A Lítium-ion 
akkumulátor a mobilte-
lefonok, a hordozható 
számítógépek, és egyéb 
hordozható elektronikus 
készülékekben, a videó-
kamerák piacán szinte 
egyeduralkodó, a piac 99%-át biztosítják. Ezen akkumuláto-
rok kapacitása megközelíti a két amper-órát. Az elektródák 
közötti membránrendszer (Separion) továbbfejlesztésével 
azonban sikerült elérni, hogy a Lítium-ion akkumulátorok 
kapacitása, hőfok stabilitása nagyságrendekkel nagyobb 
legyen. Erről mutat be víziót/perspektívát a mellékelt ábra, 
amely külön magyarázatot nem igényel, önmagáért beszél. 
Talán annyit, hogy a három oszlop a jelent, a holnapot és a 
nem túl távoli jövőt mutatja. A felrajzolt jövőképből látha-
tó, hogy az új típusú Lítium-ion akkumulátorok megújuló 
energiák hasznosítása esetén hálózati energia tárolására is 
alkalmasak lehetnek, de tisztán villamos meghajtású sze-
mélygépkocsik energiaforrására is felhasználhatók lesznek. 
(Egy VW Golf-ba építendő 160 cellás Lítium-ion akkumulá-
tor 150 km megtételéhez elegendő energiát képes tárolni, 
130 km/óra sebesség mellett.)

Forrás: 
Evonik Magazine, 1/2008

Dr. Bencze János

Német tulajdonú világitástechnikai cég
nyugateurópai piacain forgalmazott

(LED ÉS KERÁMIA FÉNYFORRÁSOKKAL)
fejlesztésére 

elektro-, gépész-, formatervező mérnököket keres 
meglévő fejlesztő csapatába.

részletek:  www.compass.hu/karrier

Lektor: Dr. Borsányi János

Schmidt Gábor 
okl. villamosmérnök  
GE Consumer & Industrial – Lighting
gabor.schmidt@ge.com

Dr. Tasi Miklós 
 okl. vegyészmérnök
miklos.tasi@ge.com

Orbán János 
okl. fizikus
janos.orban@ge.com
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A követelmények teljesítéséhez figyelembe kellett venni 
az építészeti adottságokat, melyek világítástechnikai szem-
pontból kifejezetten hátrányosak. A falakat sötétvörös dísz-
téglával burkolták, a mennyezet natúr fenyő felülettel készült, 
így reflexióval szinte nem lehetett számolni. 

A templombelsőt rendeltetésének megfelelő terekre fel-
osztva gondoltuk át a felhasznált lámpatest típusokat, és 
elrendezésüket. A templom részei az előtér, a középhajó, a 
liturgikus tér, és az oldalhajók.

A templomba belépőt – a karzat miatt - alacsony, 2.2 m 
belmagasságú rész fogadja. Itt csak olyan lámpatest jöhetett 
számításba, amelyben a fényforrásra nem lehet rálátni. A rej-
tett fényű, indirekt világításra kialakított, Base Light 4x58W 
típust (1. ábra) szereltük fel, a lámpatest felépítése lehetővé 
teszi 2 és 4 fénycső kapcsolásával a napszaknak megfelelő 
megvilágítás alkalmazását, az „alagúthatás” csökkentésére.

 A középhajó a gyülekezet részére padokkal berendezett 
tér, itt a zsoltáros könyvek olvasására alkalmas 50…100 lux 
ajánlott, ennek felső értékénél idősebb emberek is tudnak 
olvasni. Az említett alacsony reflexió miatt, végül a 100 lux-ot 
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kissé meghaladó mért értékeket (115-120 lux) tartotta a meg-
bízó megfelelőnek. A Gabbiano (2. ábra) lámpatestek (fény-
forrás: 100W PAR30 halogén) elhelyezésére egyetlen lehe-
tőség volt, az íves mennyezet gerendákat tartó oszlop fejek 
mellett 6 méteres magasságban lehetett „diszkréten” felsze-
relni a világítótesteket. A 6-6 oszlopfő mellett 2-2 lámpatest 
egyenkénti beállításával egyenletes megvilágítást lehetett a 
padok olvasó felületén elérni.

A liturgikus tér – evangélikus templomokban, különösen 
a modern templomoknál – nem szentély, csak három, rendel-
tetését tekintve kiemelt tárgy van. Az úrasztala, a „szószék”, ez 
esetben oszlop tetején a szentkönyvek tartására szolgáló tar-
tóval, és a keresztelő medence. Ezeken a helyeken a szertar-
tást végző kiemelése és számára az olvashatóság biztosítása 
szükséges. A javasolt megvilágítás 100…200 lux vízszintes és 
függőleges irányban. A már tárgyalt ok figyelembe vételével, 
a felső határra állítottuk be a megvilágítást. E feladatra is Gab-
biano lámpatesteket alkalmazunk, a fényforrások spot kivite-
lűek. Elhelyezésüket a hajótér világítással azonos módon, az 
oszlopfő melletti elrendezéssel oldottuk meg. Ebben a temp-
lomban az „oltár” három színes ólomberakásos ablak (2. ábra), 
a megszokott fali, illetve építményen festett kép helyett.

A megbízó ragaszkodott az építészeti remeknek számító 
mennyezet megvilágításához. Kérését teljesen érthetőnek 
tartottuk, hiszen az ívelt, ragasztott szerkezetű gerendázat, 
a natúr fenyő deszkázat azért készült, hogy mutassa magát. 
Az ívelt – mintegy áldó kezet formázó – mennyezet impozáns 
látvány, de jó megvilágítása világítástechnikai kihívást jelent. 
Ívelése, a bevilágítandó felület közel 10 m hossza, a kereszt-
gerendák gondokat jelentenek az egyenletesség biztosításá-
ra, és az árnyékok zavaró hatásának kiküszöbölésre. A válasz-
tás a Sella aszimmetrikus tükrös 58W fénycsöves lámpatestre 
esett. Ez a lámpatest védőüveges, így a rendszeres takarítása 

Buda-hegyvidéki 
Evangélikus templom 

világítása

A 2001-ben épített templom felszentelése előtt a megbízást kap-
tunk a világítás elkészítésére . A kuratórium egyik tagja vázolta fel az 
elképzeléseket. A kikötések közt szerepelt, hogy a felhasznált lám-
patestek ne vonják el a figyelmet, de esztétikusak, és jó minőségű 
gyártmányok legyenek. A lámpatestek elegendő megvilágítást és 
zavartalan látást biztosítsanak, minden templomi tevékenységhez. 
Ezen túlmenően mutassák meg a szép és modern építészeti meg-
oldású templomot. Miután ezekkel az elvárásokkal azonosulni tud-
tunk, megterveztük, és próbavilágításokkal bemutattuk elképzelé-
sünket. A iGuzzini cég termékeivel oldottuk meg az összes feladatot. 
A cikkünk időszerűségét az adja, hogy csak 2007-ben sikerült a mun-
kát, a kültéri-, és az üvegablak-világítás munkáját befejezni.

1. ábra  

2. ábra  
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is egyszerű, annak ellenére, hogy nagy magasságba (6m), az 
oldalfalat lezáró párkányra szereltük. A mennyezet megvilá-
gítását a 3. ábra mutatjuk be. Talán ez a kép nem véletlenül 
idézi fel az emberben a 25, zsoltár sorait: „Szívemet Hozzád 
emelem, és Benned bízom Uram.”

Az oldalhajók gyakorlatilag folyosó szerepet töltenek be. 

Ide az oszlopokra 2.5 m magasságban esztétikus megjelené-
sű Vella Plisse 2x26W lámpatesteket szereltünk (4. ábra).   En-
nek a lámpának öntött üveg búráját homokszórással készítik, 
ennek eredményeként nem kápráztatnak.

évekkel később – 2007-ben - került sor a kültéri világításra, 
ennek tervezése során is elsődleges szempont volt a templom 
helyi adottságaihoz való illeszkedés, amelynek kidolgozása a 
villamos tervezővel közösen történt. Célunk volt a tornyon 

lévő kereszt kiemelése, magának a toronynak a kivilágítása, 
illetve a torony és a templom épülete közötti összekötő sza-
kasz megjelenítése, amelyet egy inverz világítási megoldás-
sal szerettünk volna megvalósítani. További feladat a hátsó 
dupla üvegezésű hármas ablakcsoport külső megvilágítása, 
amely belülről válna láthatóvá, kiemelve az oltár mögött lévő 
díszes ólomüveget. A világítási koncepció megbeszélése, il-
letve próbavilágítás megtartása után kerültek végleges kivá-
lasztásra az alkalmazandó lámpatestek, amelyek már biztosít-
ják az elvárt, egységes világítási képet.

A végleges világítási 
megoldás:
– torony kereszt megvilá-

gítása: az épület tetején 
rejtetten elhelyezett 
MaxiWoody 70W-os 
fémhalogén fényforrás-
sal szerelt fényvetővel, 
(superspot optika alkal-
mazása)

– toronytető alsó részé-
nek derítése: a felső 
szint betonalapzatára 
szerelt 35W-os fémhalo-
gén fényforrással szerelt 
kompakt fényvetővel, 
Woody (flood optika al-
kalmazása)

– a torony megvilágítása: 
szintenként elhelyezett 
Linealuce 28 W-os fény-
csöves lámpatesttel, 
kiegészítő állítható tar-
tókarokkal, 

– az épületet és tornyot 
összekötő áttört falsza-
kasz megvilágítása: a 
fal mögött elhelyezett 
laza talajszerkezetbe 
építhető lámpesteket 
alkalmaztunk, Light Up 
Garden 50W-os halo-
gén fényforrásokkal, a 
pontos beállíthatóság 
érdekében állítható op-
tikával, (5. ábra)

– ólomüveg ablak megvilágítása: Linealuce 14 W-os fénycsö-
ves lámpatesttel, kiegészítő állítható tartókarokkal, (2. ábra)
Úgy gondoljuk, hogy sikerült megvalósítani a kitűzött 

célokat és létrejött egy olyan bel- és kültéri világítási rendszer, 
amely mindenki megelégedésére szolgál.

Szekeres Sándor 
épületgépész mérnök 
nyugdíjas 
sandor.szekeres@chello.hu

5. ábra  

3. ábra  

4. ábra  

Tímár Nóra

Lektor: Arató András
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Bevezetés
Az első fotometriai méréseket szemmel való összehasonlí-
tással végezték. Az ismeretlen fényt (általában megvilágítást) 
osztott látóterű vizuális fotométerben hasonlították össze 
ismert fényforrás által létrehozott megvilágítással. A fárasztó 
vizuális összehasonlítást az 1920-as évek végén Dr. Urbanek 
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János munkássága alapján váltotta fel a szelén fényelem 
elé helyezett színszűrőkkel felépített fotométer. A fényelem 
árama szobavilágítási körülmények között is kicsiny (nA-ben 
vagy µA-ben mérhető), ezért ezeket a fotométereket csak gal-
vanométerekkel lehetett használni. Ahhoz, hogy a mutatott 
áramérték a megvilágítással egyenes arányban álljon, a fé-
nyelemet lényegileg rövidzárban kell működtetni. Mivel mo-
dern műveleti erősítők annak idején még nem voltak, a fénye-
lemet hídkapcsolásba helyezték, a galvanométert a rövidzár (a 
fényelem sarkain nulla feszültség) állapotának meghatározá-
sára használták, és a feszültségosztó potenciométer ellenállás 
értékeinek meghatározása alapján mérték a megvilágítást.

Amerikai cég fejlesztett először ezen elv alapján működő 
tristimulusos színmérőt, s ezt a „Barness colorimetert” honosí-
totta a Tungsram gyárban Somkuty Adolf az akkor fejlesztett 
fénycsövek színinger koordinátáinak meghatározására.

A hazai színingermérés nagy lépését jelentette, amikor a 
MOM gyár megkezdte a Momcolor fejlesztését. Ezen fejlesztő 
munka motorja Dr. Lukács Gyula volt, aki az OMH-ban koráb-
ban a vezetése alatt működő csoport, valamint az MTA Mérés-
technikai Laboratóriumában működő kollégák bevonásával 
nem csak a műszer kidolgozásában, de annak méréstechni-
kai paramétereinek meghatározásával, a szükséges bemérő 
eszközök kidolgozásával maradandót alkotott.

A hazai fotometria és színmérés második hulláma
A Momcolor színmérőben a gyártó mindvégig megmaradt a 
szelén fényelem alkalmazásánál, noha a modern elektronika 
más elemeit, így a digitális jelfeldolgozást megvalósították a 
berendezés újabb változatainál. A hazai gyakorlati világítás-
technikának azonban szüksége volt megbízható megvilágí-
tásmérőkre, s ezeket – annak idején a szocialista piacról – nem 
volt könnyű beszerezni. Ezért az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Intézetben kidolgozásra került egy kis hordozható megvilágí-
tásmérő, a Cosilux, melyet a Konverta gyár éveken át gyártott. 
A fényelem illesztési jóságára jellemző f1’ index értéke akkor 

is, és még ma is a világelsők közé tartozott az 1. ábrán bemu-
tatott 1,26%-os értékkel. A műszer utód típusa ma is kapha-
tó1 Minilux megvilágításmérő, mely 0,01 lx – 199.9 lx közötti 
megvilágítások mérésére alkalmas. A készülék fényképét a 2. 
ábra szemlélteti.

A fotometriai feladatokon kívül szükségessé vált a színin-
ger mérés fejlesztése is. AZ MTA-MFKI úgy döntött, hogy nem 
a Momcolornak riválist jelentő, anyagminták színingereinek 
meghatározására alkalmas műszert fejleszt, hanem az akkor 
fejlesztési stádiumban lévő színes katódsugárcsövek színin-
ger-méréstechnikáját oldja meg. Már korábban foglalkozott 

A fotometria 
és színmérés új utakon

A fotometria és színinger mérés fejlődősét nagyban segítette az 
újabb optoelektronikai elemek és rendszerek megjelenése. Így a vizu-
ális fotometriát kiegészítette a Dr. Urbanek János úttörő munkájának 
köszönhetően az objektív fotometria, majd az egyre jobb színképi il-
lesztések megvalósítását követően a három szín (tristimulusos) objek-
tív színmérés, melynek mérföldkövét jelentette hazánkban a Dr. Lukács 
Gyula által kifejlesztett MOMCOLOR színmérő.

A szilícium technikára való áttérést követően az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézetében kidolgozásra kerültek hordozható megvilágítás-
mérők és fényforrások színmérésére alkalmas tristimulusos színmérők, 
melyeknél a mérési pontosság növelésére a négy mérőcsatorna jeleit 
mátrix transzformáció segítségével illesztettük az akkor kifejlesztett 
színes katódsugárcsöves méréstechnika igényeinek megfelelően.

Az elmúlt évtizedben lényegesen nőtt a mérések megbízhatóságával 
szemben támasztott igény, s ezzel párhuzamosan fejlesztették a fény-
mérők színképi illesztési jóságát. A világító diódák (LED-ek) fotometri-
ájához a detektor illesztésen kívül a fotometriai műszerek megbízha-
tóságának ellenőrzésére etalon LED-ek is kidolgozásra kerültek, majd 
megjelentek a képalkotó fotométerek és színmérők. Utóbbiak legújabb 
tagja az öt érzékelő csatornát tartalmazó tristimulusos színmérő, mely 
már digitális mátrixolás segítségével a hagyományos tristimulusos szín-
mérőhöz képest közel egy nagyságrenddel megbízhatóbb eredményt 
tud szolgáltatni, nem csak a látótér egy pontjában, hanem annak kiter-
jedt területéről minden egyes pontban.

The development of photometry and colorimetry was highly influenced 
by the development of optoelectric devices and systems. Visual photom-
etry has been augmented by objective photometry based on the detector 
filtering developed by Janos Urbanek. As better filter correction became 
available, tristimulus colorimetry became possible – in Hungary by deve-
loping the MOMCOLOR colorimeter by Gyula Lukács.

In the Research Institute for Technical Physics of the Hungarian 
Academy of Sciences a group developed hand-held illuminance meters 
and colorimeters for light sources based on Si technology, and invented 
an analogue matrix circuit to increase the measuring accuracy of the four 
channel colorimeters. This enabled to build high accuracy colorimeters for 
cathode ray tube testing.

During the last decade the requirement for lower uncertainty increased 
considerably, new photometers with even better colour correction became 
available. As light emitting diodes (LEDs) came onto the market, their pho-
tometry produced new challenges. Beside of increasing the accuracy of the 
colour correction, new temperature stabilized LEDs have been developed, 
by the help of which the calibration of the photometric instruments beca-
me more accurate. In recent years image capturing photometers and co-
lorimeters became available, with new challenges on filter correction. By 
introducing a digital matrix technology the measuring uncertainty could 
be lowered by almost an order of magnitude, now not only in a single spot 
of the visual field but for the entire image.

1. ábra  Az MTA-MFKI-ban készült színszűrőkkel az emberi látás 
V(λ) görbéjéhez illesztett Si-fényelem színképi érzékenysége
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az Intézet a színinger mérés pontosságának fejlesztésével oly 
módon, hogy ne közvetlenül a három, vagy négy mérőcsatorna 
jelét jelezzék ki, hanem ezekből kombinálják ki a mérési ered-
ményt1. Ezt az elvet a három fénypor (vörös, zöld, kék) fényének 
additív keverékébõl elõálló fény színének meghatározására igen 
elõnyösen lehetett használni, s igen kis szisztematikus hibával 
mérõ analóg multiplexelést használó színmérõ mûszert sikerült 
kifejleszteni, mely szintén sorozatgyártásba került.

Modern fotometriai és színingermérési igények 
és kielégítésük
A múlt század 90-es éveiben megjelentek a piacon a kék és 
fehér színű világító diódák, s szükségessé vált ezek fotometri-
ája. A hagyományos műszerekkel ezek mérésénél nem ritkák 
a 20 - 30 %-os mérési hibák, mivel a fotometriai és színmérő 
műszerek színképi illesztését abban a tartományban, mely-
ben ezen LED-ek világítanak nagyon nehéz kis hibával ké-
szíteni. E probléma megoldásához segítséget nyújtott a még 
korábban az MTA-MFKI-ban kidolgozott hőmérséklet stabili-
zált standard LED-ek felhasználása, mely eszköz egy tovább-
fejlesztett példányának képét . ábra mutatja. Ilyen, különböző 
színekben készített standard LED-ek segítségével kalibrálva 
a fotométert, és annak f1’ hibáját ismerve, meg lehet becsül-
ni, hogy adott színű LED-es világító berendezés mérésének 
mekkora lesz a fotometriai hibája2. Az 1. táblázat azt mutatja, 
hogy adott kék, zöld, sárga, vörös LED-del történő kalibráció 
esetén, ismerve a műszer standard LED-re vonatkozó f1’ in-
dexét, hasonló színű LED mérésekor mekkora mérési hibával 
kell számolnunk a rossz színképi illesztés miatt.

Az elmúlt évek másik nagy vívmánya a képi információ 
egyes pontjaiban észlelhető világosság és szín korrelátumá-
nak meghatározása, azaz a teljes kép minden pontjára vo-
natkozó fénysűrűség és színességi koordináta mérése. Míg 
az egyetlen pontban mérő fénysűrűség- és színmérőknél 

a spektrális elven működő készülékek a tristimulusos mű-
szereknek versenytársai, a képi információ feldolgozásánál 
a spektrális elven alapuló műszerek még gyermekcipőben 
járnak, áruk viszont igen magas. Ezen a területen a szűrős 
műszerek még hosszú ideig egyeduralkodók lesznek. Ezért 
nem volt haszontalan megvizsgálni, hogy miként lehet ezen 
készülékek számára az illesztési hibát csökkenteni.

A Pannon Egyetem Virtuális Környezet és Fénytani Labora-
tóriumában kifejlesztett öt színszűrős mátrix transzformációs 
képi színinger-mérő rendszer1 segítségével nagyszámú LED-
en végzett optimalizációs kísérlet szerint a hagyományos el-
rendezéshez képest a várható átlagos mérési hibát közel egy 
tizedére sikerült csökkenteni.

Összefoglalás
A fotometria és színinger mérés az elmúlt évszázadban óriási fej-
lődésen ment keresztül. A vizuális eljárásokat felváltották a mű-
szeres rendszerek, s napjainkban eljutottunk a képi információ 
fotometriai-színtani feldolgozásáig. Kutatásaink homlokterében 
ma a meghatározott tristimulusos értékekből az emberi észlelet-
hez közelebb álló mérőszámok meghatározása áll.

Felhasznált irodalom
1 Kosztyán Zs, Schanda J. Flatbed scanners and CCD-cameras: colorimetric 

characterization and uncertaintyies. CIE Uncertainty Symp. Braunschweig, 
2006.

2 Schanda, J., Lux, G. On the electronic correction of errors in a tristimulus co-
lorimeter. AIC Colour 73, york, Hilger, London, 466-469, 1973.

3 Schanda J, Sik-Lányi C, Kosztyán Zs, Csuti P, Schanda Gy. Colour measure-
ment of LEDs, problems and corrections. AIC Midterm Meeting, Hangchou, 
Kína, 2007.

4 TENZI Kft., Budapest. Optical instruments. http://www.tenzi.hu/
5  Kosztyán Zs, Schanda J. Flatbed scanners and CCD-cameras: colorimetric 

characterization and uncertaintyies. CIE Uncertainty Symp. Braunschweig, 
2006.

Dr. Schanda János
okl. fizikus, professzor emeritus
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2. ábra  Minilux megvilágításmérő fényképe

3. ábra  Modern hőmérséklet-stabilizált standard világító dióda

f1’szín értéke Várható maximális fotometriai hiba

f1’kék < 2 % Fotom.hiba< f1’kék

f1’zöld < 4 % Fotom.hiba< f1’zöld

f1’sárga < 4 % Fotom.hiba< f1’sárga

f1’vörös < 10 % Fotom.hiba< 2f1’vörös

1. táblázat  Várható fotometriai hiba különböző f1’szín indexű 
fotometer esetén, ha a megfelelő standard LED-del kalibrálták

Mátrix típusa Színingermérési hiba, ∆Eab*

Mátrix nélkül 9,67

4 szűrős mátrix 3,76

5 szűrős mátrix 1,09

2. táblázat  Hagyományos és 5 csatornás tristimulusos színinger 
mérő várható színingermérési hibái
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A goniofotométer felépítése
A goniofotométer 3 fő részből áll: forgatóegység (1. ábra), ér-
zékelő (2. ábra), kijelző- és feldolgozóegység (3. ábra). 

A forgatóegység magában foglalja a tengelyek körüli for-
gatásához szükséges DC léptető motorokat, annak energia-
ellátásához szükséges részeket, valamint tengelykódolókat, 
amelyek a forgórészek helyzetéről szolgáltatnak információt 
a kijelző- és feldolgozóegység felé. A léptetőmotorok 0,1o 

pontosságú mozgást tesznek lehetővé mindkét tengely kö-
rül. A forgatóegységen található egy kar, ami a függőleges (y) 
tengely körüli forgatást teszi lehetővé. A karon található egy 
tárcsa, amire a lámpatest vagy fényforrás felszerelhető. A tár-
csa a vízszintes (X) tengely körüli forgatást teszi lehetővé. Eb-
ben az összeállításban a fényeloszlás közvetlen C-γ rendszer-
ben mérhető. Az X-tengely körüli forgás a C-sík kiválasztását, 
az y-tengely körüli forgás a síkon belüli γ-szögek változását 
eredményezi.
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Az érzékelő V(λ) görbéhez illesztett szilícium fényelem, 
ami egy 3 cm-es átmérőjű tubusban, állítható magasságú áll-
ványon helyezkedik el a forgatóegységtől 15 m távolságra.

A Goniofotometrálás 
korszerűsítése a Budapesti 

Műszaki Főiskolán 

A Budapesti Műszaki Főiskola világítástechnika laboratóriumában 
található az ország egyik goniofotométere. A főiskola elsősorban ok-
tatási célra használja a berendezést, azonban alkalmas ipari mérések 
elvégzésére is.

A világítástechnikai tervezésekhez elengedhetetlen feltétel a lám-
patestek fényeloszlásának ismerete. Mind gazdaságossági, mind világí-
tástechnikai szempontból akkor tudjuk kiválasztani a megfelelő lámpa-
testet, ha ismerjük fényeloszlását, valamint hatásfokát. Fontos továbbá, 
hogy egy lámpatesteket gyártó cég tudatában legyen annak, hogy az 
általa gyártott termékek milyen paraméterekkel rendelkeznek, ezáltal 
lehetősége van további fejlesztésekre ami gazdaságosabbá, környezet-
kímélőbbé teheti az adott terméket. Ezen mérések pontosságának nö-
velése érdekében kezdtem bele a goniofotometrálás fejlesztésébe.

Kooperatívos hallgatói évemet a főiskolán töltöttem. A goniofoto-
metrálással hallgatói mérés és ipari mérés keretén belül is találkoztam. 
A mérések során tapasztaltam a helyiség, és a mérés korlátait, melyek 
nehezítik a mérési eljárást. Szükségesnek éreztem a nehézségek, a mé-
rési idő, és az emberi munkaerő csökkentését valamint a mérési pontos-
ság növelését. A fejlesztési folyamat szakdolgozat készítése keretében 
valósult meg.

In my thesis I have dealt with the development of the goniophotometri-
cal measurement. I have reviewed the purpose, and the theory of  goniofo-
tometry, and the available instruments. I have wrote about the goniopho-
tometer at the Budapest Tech, and reviewed the existing measurement.

I have analyzed the influential factors of the measurement such as the 
lamp position, the voltage fluctuation, and the luminous flux fluctuation 
of the light sources. I have fully analyzed the stabilization time of the sen-
sor used for measuring. I have determined the rate of errors in question by 
measurements, and gave suggestions to reduce them. I have tried to con-
firm the correctness of my suggestions.

I have made the automation of mesaurement. With this we can redu-
ce the mesaurement time, and the human work with using the program I 
have made.  

I have gave additional suggestions to raise the measurement’s accuracy.

1. ábra  

2. ábra  

3. ábra  
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A kijelző- és feldolgozóegység (GCU Goniometer Control 
Unit) teszi lehetővé a goniofotométer vezérlését, valamint a 
mért fényerősséggel arányos mennyiség leolvasását.

A fejlesztési folyamat
A célkitűzések megvalósítása egy teljes körű vizsgálattal 
kezdődött. A vizsgálat során kerestem a mérést befolyásoló 
tényezőket. Ezeket meghatározza a mérési elrendezés felépí-
tése, a mérőműszer bizonytalansága, és a vizsgálandó világí-
tótest fénytechnikai jellemzőinek stabilitása.

Szakdolgozatomban részletesen foglalkoztam a fényforrá-
sok fényáramstabilitásának kérdéseivel, és a goniofotométer 
kijelző- és feldolgozóegységének időállandójának meghatá-
rozásával, valamint elvégeztem a mérés automatizálását.

Fényáramingadozás
A fényáramstabilitást két szempontból szükséges vizsgálni. 
Egyrészt előírt működési helyzetben, másrészt működési 
pozíció megváltoztatása után. A fényárammérést fényerős-
ségmérésre vezettem vissza. Mindkét mérés időtartama 60 
percig tartott, előírt működési pozícióban a bekapcsolást kö-
vetően, a második esetben a felfutási időt követően.

A Mérési eredmények azt mutatják (4. ábra), hogy a hő-
mérsékleti sugárzók fényáram ingadozása egyik esetben sem 
nagyobb mint ±1,5%.

Kisülő fényforrások esetében más a helyzet. Előírt műkö-
dési pozícióban a nagynyomású nátriumlámpa, és a fémhalo-
génlámpa fényáram ingadozása eléri a ±5%-ot, a kisnyomású 
kisülőlámpák fényáramstabilitása ±1,5%-os határon belül 
mozog.

Működési pozíció megváltoztatásánál a kisnyomású kisü-
lőlámpák közül jelentős fényáram ingadozást mutat a kom-
paktfénycső (±15%), nagynyomású kisülőlámpák közül a 
fémhalogénlámpa (+10%, -40%).

Az MSZ-EN 13032-1 szabvány kimondja, hogy abban az 
esetben, ha a fényforrás fényárama működésközben változik, 
akkor a mért fényerősség értékeket korrigálni szükséges a 
fényáramváltozás mértékével. Ezt a korrekciót a világítótest-
tel együtt mozgó segédérzékelővel kívántam megoldani.

Szakdolgozatomban többfajta érzékelővel végeztem mé-
réseket, de ezek nem vezettek eredményre, így további vizs-
gálatok elvégzését tartom szükségesnek.

Automatizálás
A fejlesztés másik nagy témakörét az automatizálás tette ki. 
Az irányítás során kétirányú kommunikációra van szükség 
a goniofotométerrel. Egyrészt a világítótest mozgatását kell 

irányítanunk, másrészt a mért fényerősség értékeket lekér-
deznünk.

Az goniofotométer irányítása az IEEE 488 szabvány szerinti 
GPIB kommunikációs interfészen történik. A kommunikáció-
hoz szükség volt egy vezérlőegységre, amellyel szemben kö-
vetelményként határoztam meg, hogy operációsrendszertől 
független számítógépen kívüli eszköz legyen. A megvalósítás 
egy USB csatlakozású egységgel történt.

4. ábra  

5. ábra  

6. ábra  

7. ábra  

Belépés

Mintavétel

Forgatás

Különbségképzés Visszatérés
0

Nem 0
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A szoftver tervezésénél fontosnak tartottam hogy egy-

szerűen kezelhető, átlátható, széles körben alkalmazható le-
gyen. 

A széleskörű alkalmazhatóság érdekében lehetőség van 
tetszőleges számú C-síkban tetszőleges számú γ-szög fölvé-
telére háromféleképpen: automata, félautomata, és manuális 
módon.

A program működése az 5. ábrán látható forgatási ciklusra 
alapul. A mintavétel során az aktuális pozíció két változóban 
kerül tárolásra: X és y. A különbségképzés az aktuális pozíció 
és a megjelölt pozíció közötti művelet, melynek eredményé-
től függően történik a forgatás irányának és sebességének 
meghatározása, vagy megállítása.

A fényerősség értékek lekérdezés során az interfész kime-
netén a vezérlő egység számlálója által meghatározott érték 
jelenik meg. Ennek következménye, hogy a számláló áramkör 
sebessége határozza meg azt az időpontot, amikor a kijelzett 
érték tovább már nem változik. Ezt a várakozási időt nevez-
tem beállási időnek.

A gyakorlatban a beállási idő nagyságát a világítótest fé-
nyeloszlása valamint a mérési pozíciók közötti szögeltérés 
határozza meg, kimérésére legalkalmasabb egy keskenyen 
sugárzó világítótest. (6. ábra). A világítótest fényeloszlásából 
látható, hogy kis és nagy fényerősség érték különbség létre-
hozására alkalmas. A mérés során a γ szögeket 5o, 10o, és 15o 
távolságra vettem föl, a fényáramingadozást fi gyelembe véve 
mértem a fényerősség névleges értékétől való eltérését 
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A mérési eredményekből (7. ábra) arra a következtetésre 
jutottam, hogy ha a beállási idő értéke nagyobb mint 6 s, ak-
kor a hiba értéke kisebb mint 1%. Mivel minden fényerősség 
érték tárolása előtt le kell telnie a beállási időnek, ezért ez az 
érték nagyban befolyásolja a mérésre fordított időt. Ha a γ-
szögek távolságát kicsire vesszük, akkor a fényerősség érték 
különbségek is kisebbek lesznek, ami lehetővé teszi a beállási 
idő csökkentését.

Szakdolgozatom utolsó fejezetében javaslatot tettem to-
vábbi vizsgálatokra, valamint értékeltem a fejlesztés folya-
mán szerzett tapasztalatokat.

Összefoglalás
A fejlesztési folyamat során vizsgáltam a befolyásoló tényező-
ket különös tekintettel a fényáramingadozás hatását a mérési 
eljárásra. Részletesen foglalkoztam a goniofotométer beállási 
idejének meghatározásával. Mérések segítségével meghatá-
roztam a hibák mértékét, és javaslatot tettem azok csökken-
tésének lehetőségeire. Javaslataim helyességét mérésekkel 
igyekeztem alátámasztani. Elkészítettem a mérés automati-
zálását. Az általam írt program segítségével a mérési idő, és 

Detrich Bertalan
berci@detrich.hu

Családtagjai, rokonai, kollégái és ba-
rátai 2008. február 20-án – nem sokkal 
hetvenedik születésnapját követően – kí-
sérték utolsó földi útján a Rákoskeresztúri 
temetőben.

1937. december 25-én született Bu-
dapesten. Középiskoláit a VIII. kerület 
tisztviselőtelepi Széchenyi István Gimná-
ziumban végezte. Tanulmányait a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 
karának erősáramú tagozatán folytatta, 
1961–ben szerzett a villamosmérnöki ok-

levelet. Pályáját a GANZ Kapcsolók és Készülékek gyárában 
szerkesztő mérnökként kezdte,  1963. december 1-től a Vil-
lamosenergiaipari Kutató Intézetben dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig.

Bár vizsgálati szakemberként a nagyteljesítményű labo-
ratóriumi gyakorlatban előforduló szinte teljes gyártmány 
skálát végigvizsgálta és részt vett a laboratórium saját fej-
lesztési munkáiban, egyik fő szakmai tevékenységi terü-
letét a középfeszültségű tokozott kapcsolóberendezések 
fejlesztésével kapcsolatos kutatások képezték. Ebben a 
témakörben több alkalommal volt a Magyar Szabványügyi 
Hivatal felkért szakértője a hazai és- nemzetközi szabvá-
nyok elkészítésénél.

Az ívállóság vizsgálata területén nemzetközi viszonylat-
ban is újszerűek voltak azok a kísérletek, amelyeket a 60-as 

évek végén, a 70-es évek elején irányított és az a nem-
zetközi szabvány javaslat, amelyet a Nagyteljesítményű 
Laboratórium akkori vezetőjének, Dr. Vajta Miklósnak az 
irányításával kidolgozott.

Másik fontos tématerületét a műanyagszigetelésű ká-
belekkel kapcsolatos fejlesztések, vizsgálatok képezték. 
1967-től Bognár Alajos kollégájával együtt meghono-
sították a kábelvizsgálatokat az akkor még külön főosz-
tályként működő Nagyfeszültségű és Nagyteljesítményű 
Laboratóriumban. Tevékenységük nyomán tartós kap-
csolat alakult ki a Magyar Kábel Művekkel, amely magába 
foglalta a nagyfeszültségű, műanyagszigetelésű kábelek 
és szerelvényeik villamos típusvizsgálatait és különféle 
kutatás-fejlesztési vizsgálatait.

Intézeti témavezető volt a köteges elrendezésű alál-
lomási vezetékszakaszokon fellépő zárlati erőhatások 
meghatározására irányuló, OMFB-IpM fi nanszírozás, majd 
OTKA pályázat elnyerésével szerzett megbízás alapján fo-
lyó kutatásoknak.

Nyugdíjba vonulása után az Infoware Zrt. Zárlati Pró-
baállomásán dolgozott félmunkaidőben, tanácsaival se-
gítette fi atalabb kollegáit.

A CIGRE Magyar Nemzeti Bizottságának és megszakí-
tással 1961 óta a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja 
volt. Az Egyesület 1994-ben Zipernowsky díjjal tüntette 
ki.

A szerény, segítőkész kolléga, a kiváló szakember 
emlékét megőrizzük.

     VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft 
és INFOWARE Zrt., Zárlati Próbaállomás

Búcsú Szabó Zoltántól
(1937 – 2008.)



VILÁGÍTÁSTECHNIKA
Világítástechnika
VILÁGÍTÁSTECHNI
Világítástechnika
VILÁGÍTÁSTECHNIKA
Világítástechnika

KA

VILÁGÍTÁSTECHNIKAVilágítástechnikaVILÁGÍTÁSTECHNIKAVilágítástechnikaVILÁGÍTÁSTECHNIKA

 Elektrotechnika  2 0 0 8 / 0 4 2 �

Távoltéri fotometria
A távoltéri fotometria a fényforrást infinitézimálisan kicsi 
pontforrásnak tekinti, ahol az ún. inverz négyzetes össze-
függés (E = I/ d2) ó. Ez a feltevés a gyakorlati életben teljesül 
(cca 2%-on belül) mindazon esetekben, mikor a világító test 
legnagyobb méretéhez képest legalább ötszörös távolságon 
kívül van mérő pont. 

Az Optikai Laboratóriumban LMT gyártmányú GOFI 2000-
es 2m kartávolságú  távoltéri goniométer segítségével mér-
jük az 50 cm-nél nem nagyobb fényforrások vagy lámpates-
tek távoltéri fényeloszlásait.

Az alábbiakban néhány tipikus, az GOFI 2000 goniométer-
rel készített fényeloszlás görbét mutatunk

Közeltéri fotometria (near field photometry)
 A közeltéri fotometriában a fényforrás ill. a  lámpatest fény-
sűrűség eloszlását (fényképét) vesszük fel CCD kamerával, kö-
zelről, a fotometriai határtávolságon  belül. 

A fényforrás körül mozgó karra szereltkamerával, egy 
képzetes gömbfelület mentén, megadott szögfelbontással 
haladva körbejárjuk a fényforrást.  A CCD kamerával helyze-
tenként  „lefényképezzük” a lámpát, ezáltal az őt körülvevő 
fénymezőről mintát veszünk. A felvett kéminden egyes pixé-
hez az egyedi sugár fénysűrűsége van hozzárendelve [3].

A közeltéri fotometria lehetővé tesz a fényforrások mo-
dellezését. Ezek a modellek megfelelő optikai tervezőprog-
ramokkal, képesek pontosan előre megmondani a kérdéses 
fényforrás ill. a  lámpatest távoltéri fotometriai tulajdonságait, 
anélkül, hogy tényleges távoltéri fotometriai méréseket kelle-
ne végezni . 

Radiant gyártmányú SIG - Source Image Goniometer vagy 
közeltéri  goniómeter
A berendezés főbb összetevői: külső szerkezettartó keret, po-
lár és azimut kar. A karokat szervomotorok mozgatják számí-
tógép álvezérelve, pontos  pozícióba.

A leképező lencserendszer és a CCD kamera az akaron 
belül van felszerelve. A kamera fénysűrűségre kalibrálva van, 
a vezérlő számítógép képes kiolvasni a CCD mátrix minden-
egyes pixelének fénysűrűségét.

A lámpa mérőfoglalata fixen hozzá van építve a külső szer-
kezettartó kerethez, mely vízszintes és függőleges helyzetbe 
állítható. A lámpafoglalat össze van építve egy mikropozici-

A GE Optikai 
Laboratóriumában működő 

Radiant Imaging 
közeltéri (near-field) 

goniométer bemutatása

A GE Hungary ZRt Optikai laboratóriumában Radi-
ant Imaging közeltéri  goniómeter üzemel, mely alkal-
mas fényforrások teljes térben történő jellemzésére. A 
mérőberendezés által készített „source image” fájlokat  
megfelelő optikai tervezőprogramokkal feldolgozva ref-
lektorok és lámpatestek fénysugarai szimulálhatók. Ez-
által idő éköltség takarítható meg, mivel a lámpatestek 
fotometriai tulajdonságai már a tervezés fázisában előre 
megmondhatók.

Radiant Imaging SIG200 near-field goniometer has 
been implemented at  Optical Laboratory of GE Hungary 
ZRt .The measuring equipment is capable to create sour-
ce image files of lamps or lumnaires, which can be ope-
ned by optical design programs. This makes it possible 
to predict the far field light distribution characteristics 
of light sources or luminaries.

1.a  ábra    Polárgörbék; PAR 38

1.b  ábra    Polárgörbék; CMH

2. ábra    A közeltéri goniométer szerkezeti felépítése [1]



onáló szerkezettel, annak érdekében, hogy a mérendő fény-
forrás középpontját precízen a goniométer középpontjába 
lehessen állítani.  A mérés eredménye egy ún. „source image” 
sugárpálya generálásra kész fájl, amemodellezi a fényforrás 
fénysűrűségét bármely nézőirányból [2]. 

Alkalmazások
A tervezőprogramokban a reflektormodellekbe  be lehet il-
leszteni a fényforrás modelleket. A szoftver sugarakat gene-
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rál a fényforrásból, melyek tükröződnek a reflektor felületen 
majd a felfogó ernyőre esnek. Az elemi sugarak becsapódási 
pontjainak sűrűsége adja a megvilágítás eloszlását. 

Autólámpa alkalmazások 

Összefoglalás
A GE Hungary ZRt Optikai laboratóriumában telepítve lett egy 
korszerű mérőberendezés, mely fényforrások sugárpályáinak 
modellezéséhez adatokat szolgáltat. A vállalat saját igénye-
inek kielégítésén túl lehetőség nyílik hazai optikai modelle-
zéssel foglalkozó intézetekkel történő együttműködésre.

Hivatkozások
[1] Understanding Source Imaging Goniometers (SIG), F. Rykowski, Product  In-

formation Borochure
[2] Making Near-Field Photometry Practical, Ian Ashdown, P. Eng.,Ron Rykowski
[3] LIGHTFAIR 2001 Pre-Conference Workshop, Thinking Photometrically Part II, 

Ian Ashdown, P. Eng., LC, FIES, Version: 1.05, March 14, 2001
IESNA Conference Paper #19

6.a  ábra  SIG által a D2-es lámpáról készített felvétel

3. ábra  Radiant gyártmányú SIG - Source Image Goniometer

4. ábra  CMH 400W-os kisülőcső fénysűrűségeloszlása egy adott 
nézetből, a jelzett vonal mentén

5. ábra  Optikai tervezőprogram által készített kép: reflektor- 
és fényforrásmodell 

6.b  ábra  Projektoros autófényszóró modell

6.c  ábra  A modellezés eredményeként kapott fényeloszlás
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– Mi indított arra egy debreceni lányt, hogy a 
villamosmérnöki pályát válassza?
– Debrecenben, egy vasutas családban születtem 
1933-ban.  A háború által beárnyékolt években itt 
végeztem kis- és középiskoláimat. A gimnázium 
idején rendszeresen sportoltam, atletizáltam és  
kézilabdáztam, majd egy kitűnő érettségivel és 
egy NB I-es kézilabdás minősítéssel elindultam 
Budapestre. Vonzott a mérnöki pálya, bár először 
vegyészmérnök szerettem volna lenni, de mégis 
kíváncsiságból és talán kalandvágyból is az akkor 
már önállóan induló BME Villamosmérnöki Kará-
ra felvételiztem 1951-ben, sikerrel. Nagy kihívás 
volt ez egy több mint 400 fővel induló évfolyam 
hallgatója számára, akik között kb. 20-22-en 
voltunk lányok. Az összetétel is eléggé változatos 
volt, hiszen a jelentkezők között voltak szakérett-
ségisek, külföldi hallgatók: vietnámiak, görögök, bolgárok stb.

Egyetemi tanulmányaimat 1956-ban fejeztem be jeles eredmén-
nyel, elővizsgával, úgyhogy 1956. május 1-jétől már dolgozni kezdtem.
– Úgy tudom, hogy férjedet is egyetemi éveid alatt ismerted 
meg?
– Férjem a villamosmérnöki karon tanársegéd volt. Olykor-olykor 
az előadások közötti szünetekben pingpongoztak. Csoporttárs-
nőimmel megálltunk nézni őket. Majd megkérdezték, hogy nem 
akarunk-e beszállni? Miután én a sportnak több ágát is aktívan mű-
veltem, ebben a sportágban is elég jól szerepeltem. Így beálltam, és 
végül megvertem még a fi úk csapatát is. Így indult a kapcsolatunk.  
Az egyetemi időkben „összepingpongozott” férjemmel 1956-ban 
házasodtunk össze. Ez a szövetség a mai napig is tart.

A végzést követően az ÉVM Szerelőipari Tervező Vállalathoz – köz-
ismert nevén ÉVITERV – kerültem, ahol nagyon szép tervezői felada-
tokat kaptam. Legkedvesebb és legemlékezetesebb munkáim közül 
néhányat emelnék ki csak:
– Országház Munkácsy termének klímával kombinált világítási be-

rendezése,
– pályavilágítások tervezése (világítástechnikai és energiaellátási 

tervek készítésében való részvétel, valamint a pályavilágítások 
beállításának terepi munkái),

– közvilágítási típustervek készítése (számítógépes világítástechni-
kai feldolgozás)

– Kubában a VIT-re készült dísz- és sportvilágítási tervek készíté-
sében való részvétel.
Munkám elismeréseként a vállalatnál többszöri kinevezés és több 

évtized után, mint szakági főmérnök mentem nyugdíjba 1998-ban. 
 Munkámat nemcsak a cégem honorálta kitüntetésekkel, hanem 

a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől és az Építőipari Tudományos 
Egyesülettől is több elismerést kaptam.

– Mióta vagy tagja az egyesületünknek?
– A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek 1956 óta vagyok tagja, 
tehát immáron több mint 50 éve. A 80-as években több éven át vol-

tam a Világítástechnikai Szakbizottság alelnöke, a MEE Országos El-
nökség tagja, az ÉVITERV MEE Helyi Csoportjának elnöke, valamint 
a Világítástechnikai Eszközök Munkabizottság vezetője.

De nemcsak a MEE-nek voltam és vagyok aktív tagja. Hosszú 
éveken át tevékenykedtem az ÉTE Épületvillamossági Szakosztályá-
nak titkáraként, majd vezetőségi tagjaként, valamint az Országos 
Elnökség tagjaként.

 Oktattam a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán, valamint a BME 
Mérnöktovábbképzőn.

Az 1988-ig végzett társadalmi tevékenységeim, funkcióim, publi-
kációim listáját nehéz lenne részletezni.

– A nyugdíjba vonulásod sem a nyugalomba 
vonulást jelentette. Azóta is aktívan tevékeny-
kedsz, ha lehet még szélesebb spektrumban.
– 1988-tól mint szaktanácsadó működtem a 
Tungsram-nál, az EKA-nál és PVV-nél.

1992 óta minisztériumi ajánlás alapján elvál-
laltam az első épületvillamos szaklap, az Elekt-
roinstallateur szerkesztését a Magyar Mediprint 
Szakkiadó Kft-nél. E lapban, valamint az Elekt-
rotechnikában is folyamatosan jelennek meg 
cikkeim.

 Időközben megindítottuk az Intelligens Épület 
szaklapot is, amelynek ugyancsak szerkesztője 
vagyok. 

Publikációs tevékenységem egyik legszebb fel-
adatát képezte a Világítástechnikai Évkönyv több 
kiadásának szerkesztése.

Szerencsésnek mondhatom magam, mivel kezdettől fogva na-
gyon jó munkatársaim és főnökeim voltak. Alig-alig éreztem meg-
különböztetést nő létemre. Egy biztos! A nőknek mindig valamivel 
többet kell tudniuk, tenniük azért, hogy „közel” azonos módon el-
ismerjék őket.
– Mi jelentette és jelenti Neked a kikapcsolódást?
– Nekem a világítástechnika a hobbim, szakkönyveket, folyóiratokat 
forgatok, igyekszem naprakész lenni a fejlesztési tendenciák terén. 
Szívesen olvasok komolyabb szépirodalomi műveket, a mai sekélyes 
témák nem érdekelnek. Véleményem az, hogy az irodalom megtes-
tesítője kell, hogy legyen a szép magyar beszédnek. A szabadosság, 
a trágár beszéd nem jó irányba hat sem a műszaki, sem az irodalmi 
kultúrában. Szerettem és ma is szeretek utazni.

Házasságunkból két gyermekünk született, egy fi ú és egy leány, 
akik szintén mérnökök lettek. Három fi ú unokával való foglalkozás 
is szép feladat számunkra.

Megköszönve a beszélgetést,  jó egészséget valamint továb-
bi munkájához sok sikert kívánva búcsúztam az örökifj ú 75 
éves Valikától, aki befejezésként kedves verséből, Arany János 
Epilógusából idézett: 

„Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem. 

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.”

Tóth Éva

75 ÉV VILLANÁSAI
- Valika portréja -
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Kevés alkalom adódik iparágunkban arra, hogy egy 
szakmájában elismert kolléganővel beszélgessünk, mivel 
ezt a pályát többnyire férfiak uralják. Már régóta öröm-
mel készültem erre az interjúra, és a világítástechnikai 
célszámunk kiváló alkalom arra, hogy bemutassak egy 
nagyszerű világítástechnikai szakembert, Jáni Józsefnét 
- közismert nevén Valikát –, aki korát meghazudtolva, a 
mai napig is töretlen lendülettel dolgozik, ír, szervez, ter-
vez és oktat. 

Kitüntetéseim: 1960-1984: többszörös Kiváló Dolgozó/ az építőipar Kiváló Dol-
gozója/ a Haza Szolgálatában érdemrend ezüst fokozata; 1982: éTE Alpár érdem-
rend; 1984: MTESZ Nagydíj; 1988:Urbanek Díj;1990: Nívódíj; 1994: MEE Déri Díj; 
2000: MEE életpálya Díj; 2004: VTT Világítástechnikai Társaságért Díj.
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Az utasítás szakmai szempontból érdemi fejezetei a követ-
kezők:
– általános rendelkezések,
– fényforrások, lámpatestek, működtető szerelvények,
– világítási tartó- és felerősítő szerkezetek,
– világítási elosztók és vezetékek,
– világítási kapcsolások,
– világítási számítások és mérések. 

Az általános rendelkezések egyik legfontosabb előírása 
arra vonatkozik, hogy a kollégiumi állásfoglalástól való elté-
rés esetén bizonyítani kell ez előírástól eltérő megoldásnak 
az egyenértékűségét. Ugyancsak központi kérdés a fényforrá-
sokra vonatkozó tudnivalók ismertetése. Ennek az a lényege, 
hogy vasúti területen csak 50 lm/W fölötti fényhasznosítású 
fényforrások alkalmazhatók. Ezen belül a vasútüzemi terü-
leteken nátriumlámpa-típusok, az utascsarnokok, fedett pe-
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ronok, aluljárók, lépcsők és rámpák világítására fénycsövek, 
kompaktfénycsövek, kerámia kisülőcsöves fémhalogénlám-
pák és színkorrigált nátriumlámpák használhatók. Ez utóbbit 
alkalmazták például a Nyugati pályaudvar csarnokvilágításá-
nak céljára (1. ábra). Utascsarnokok világítása lehet direkt, in-
direkt vagy vegyes rendszerű. Új előírás, hogy indirekt világítás 
esetén megengedett tükrös világítási rendszer alkalmazása. 
Erre a legjobb példa a Keleti pályaudvar világítási rekonstruk-
ciója (2. ábra), amelynek során a lépcsősorokat tükrök segít-
ségével világították meg. Ugyancsak újdonság a dinamikus 
világítás, továbbá LED-es lámpatestek (pld. Taposólámpák) 
alkalmazásának engedélyezése. A jellegzetes vasútvilágítási 
arculat megteremtése érdekében megengedett különböző 
színű lámpatestek és tartószerkezetek alkalmazása.

Lámpatestek vonatkozásában a felsorolt területeken ál-
talános előírás a mennyezetbe süllyeszthető, legalább IK09 
ütésállósági fokozatú típusok alkalmazása. A Déli pályaudvar 
peronmennyezetébe süllyesztett fénycsöves, aszimmetrikus 
tükrös lámpatestcsík európai viszonylatban is egyedülál-
ló megoldás, mivel folyamatos (3. és 4. ábra).  Még ennél is 
fontosabb azonban azt tudni, hogy csak a MÁV Zrt. Világítási 
katalógusában szereplő lámpatest-típusok tervezhetőek. A 
katalógusba való felvétel feltételei a MÁV szabványok és uta-
sítások, illetve a kollégiumi állásfoglalások előírásai alapján 
kerülnek meghatározásra. A katalógus egyébként a MÁV Zrt. 
TEB Technológiai Központ kezelésében van.

Végül még egy fontos előírás: egy adott állomáson, illetve 
megállóhelyen a fedett peron, lépcső, rámpa és aluljáró vilá-
gítását azonos fényforrásfajtával célszerű megoldani, a vonali 
rekonstrukciók során pedig egy vonalszakaszon belül töre-
kedni kell azonos világítási megoldások alkalmazására.

A „Fényforrások, lámpatestek és működtető szerelvények” 
című fejezet tartalmazza a gyártók számára lényeges tudni-
valókat. Ezek közül kiemelném a legfontosabbakat:
– a közvilágítási jellegű lámpatestekben Edison-menetes, a 

vályús, aszimmetrikus fényvetőkben pedig két végén fe-
jelt nátriumlámpát kell alkalmazni;

– az előbb említett lámpatestekben kizárólag szuperpozíci-
ós, időtagos gyújtók alkalmazhatók;

– túláramvédelmi szervet a lámpatestek nem tartalmazhat-
nak;

– a szabadtéren alkalmazott lámpatestek optikai tere legalább 
IP 65-ös, szerelvénytere pedig legalább IP 54-es legyen;

Energiatakarékos 
és környezetbarát 

vasútvilágítás

Az elmúlt év őszén jelentek meg a Vasúti Világítástechnikai Kol-
légium új állásfoglalásai a vasúti világítási berendezésekkel kapcso-
latban támasztott követelményekről a MÁV Zrt. P- 8386/2006 számú, 
ályavasúti Főigazgatói Utasításában. Az utasítás abból a célból ké-
szült, hogy a MÁV Zrt. világítási berendezéseinek tervezési és léte-
sítési irányelvei megfelelően tükrözzék a korszerű vasútvilágítási 
elveket, illetve azok gyakorlati megvalósítását. Az utasítás hatálya a 
MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág szervezeti egységeire terjed ki, és elő-
írásai a szabadtéri világításra, perontető-, felüljáró és aluljáró, illetve 
vasúti belsőtéri világításra egyaránt érvényesek. Az új előírások a 
MÁVSZ 2950 szabvány fogalmait az alábbiakkal egészítette ki: dina-
mikus világítás, dimmelés és ütésállóság.

1. ábra  A Nyugati pályaudvar csarnokvilágítása

2. ábra  A Keleti pályaudvar világítási rekonstrukciója
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– a közvilágítási lámpatestek lapos burásak legyenek (ezek 
alkalmazása a vályús, aszimmetrikus fényvetőkkel együtt 
teljes mértékben kiküszöböli a fényszennyezést. Erre a leg-
jobb példa a Keleti pályaudvarról készült felvétel (5. ábra), 
amelyen jól kivehető, hogy a peronok meghosszabbításá-
ban fekvő területen egyáltalán nincs fényszennyezés, míg 
a mellette húzódó Kerepesi úton az öblös burás világítás 
még 30 m magasságban is kápráztató hatású;

– a vályús, aszimmetrikus fényeloszlású fényvetők Imax irá-
nya legyen nagyobb 50o-nál.

A világítási tartó- és felerősítő szerkezetekkel foglalkozó feje-
zet lényegesebb megállapításai a következők:
– közvilágítási jellegű lámpatest kizárólag oszlopfejes válto-

zatban tervezhető;
– térvilágítási célra kizárólag nem korrodálódó anyagú, illet-

ve tűzihorganyzott acél-oszlop használható;
– hangosítással történő komplex alkalmazás igénye esetén un. 

integrált világítási-hangosítási rendszert kell alkalmazni;
– vasúti területen fényvetőtorony csak 25 m fénypontma-

gasságig tervezhető; 6,5 m-nél kisebb fénypontmagassá-
gú térvilágítási oszlopok nem alkalmazhatók.

A világítási elosztókra és vezetékekre vonatkozó előírások is 
lényeges tudnivalókat tartalmaznak a tervezők számára. Pél-
daként ezekből is kiemelünk néhányat:
– az elosztóba 2 sarkú kismegszakítót kell tervezni, amely 

egyben a helyi leválasztó kapcsoló szerepét is betölti;
– az UV-sugárzásnak ellenálló, üvegszál erősítésű műanyag 

oszlopelosztók védettsége legalább IP 54, ütésállósága 
pedig IK 09 legyen. Tömszelencék csak az elosztó aljába 
szerelhetők, oldalt és felül nem helyezhetők el;

– térvilágítási áramköri vezetékként tömör rézerű kábel 
használható: a földkábel legkisebb keresztmetszete 4 
mm2, a peronvilágítású kábel maximális keresztmetszete 
10  mm2, a felszálló vezetékek keresztmetszete pedig leg-
alább 1,5  mm2 lehet.

A világítási kapcsolások vonatkozásában 
a rendelet egészéjjeles, időszakos és állan-
dó üzemű berendezésekről tesz említést. 
Újdonságot jelent az az előírás, amely sze-
rint valamennyi térvilágítási berendezés fő-
áramkörébe fogyasztásmérőt kell beépíteni, 
és külön kell mérni a reklámvilágítások ener-
giafogyasztását is.

A világítástechnikai számítások és méré-
sek a MÁV Zrt. által hitelesített  programokkal 
készíthetők el. Ilyen pld. külső téren a VAS-
VIL, belső téren pedig a RELUX program. Az 
egyes vasúti területeket a MÁVSZ 2950 szab-
vány előírásainak megfelelően kell besorol-
ni. Fontos azt is tudni, hogy a megvilágítást a 
járósíktól 1 m magasságra kell számítani, és 
ott is kell mérni. A világítástechnikai beren-
dezések fénytechnikai ellenőrzését a szab-
ványban megállapított időközökben, illetve 
rekonstrukció előtt és után kell elvégezni a 
már említett szabvány előírásai szerint.

A magyar vasútvilágítás helyzetét össze-
foglalva megállapíthatjuk, hogy az EU tagországok vasútjait 
is megelőzve korszerű szabványsorozattal biztosít energiata-
karékos világítási rendszert, amely egyben maradéktalanul 
megfelel környezetvédelmi szempontból is. Itt elég arra utal-

nunk, hogy a lapos burás közvilágítási lámpatestek és vízszin-
tesen beállítható aszimmetrikus tükrös fényvetők előírásával 
mind elméletileg, mind gyakorlatilag kiküszöböltük a fény-
szennyezést, illetve a vasúti személyzet és az utazóközönség 
kápráztatását.

Déri Tamás 
európa mérnök, mérnök főtanácsos 
NKH KÜI Vasúti Hatósági Főosztály
deri.tamas@nkh.gov

5. ábra  A Keleti pályaudvarról készült felvétel

3-4. ábra  A Déli pályaudvar peron mennyezetébe süllyesztett 
fénycsöves, aszimmetrikus tükrös lámpatest-csík
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Az első változtatásokat már a  program telepítésénél lát-
hatjuk, ugyanis 14 nyelv közül választhathatjuk ki a számunk-
ra megfelelőt, természetesen a magyar változat is rendelke-
zésre áll.

A telepítést követően a láthatjuk a tervező szoftver felépí-
tése érdemben nem változott, de néhány felhasználóbarát 
kiegészítést tettünk az előző változathoz képest. Röviden te-
kintsük át, melyek ezek a lépések. 
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A FÁJL menüben új lehetőség a “Kép megnyitása” pont, 
melynek segítségével bmp formátumokat csatolhatunk a ter-
vezendő projekthez. További újdonság a FÁJL  menüpontban  
az utolsó négy projekt   közvetlen elérhetősége, amint azt   
már megszokhattuk a Microsoft Offi  ce programoknál.

Az EDIT menüpont felkerült a menüsorba ezzel is áttekint-
hetőbbé vált a program.

Ebben találhatjuk a “Visszavonás” parancsot, amellyel az 
előző parancsokat vonhatjuk vissza jelentősen megkönnyítve 
a felhasználók munkáját. Lehetőségünk van az origó utólagos 
áthelyezésére is, valamint távolságok mérésére e menüben.

Az IRÁNyÍTOTT PROJEKT-ből választhatjuk ki az útvilágí-
tást, az alagútelrendezést és az egyszerű belső terek  terve-
zését. A KÖRNyEZET menüpont alatt a korábban ismert mó-
don, egérrel hozhatunk létre területeket, vagy a könyvtárból,  
meghatározott épületszerkezetekből választhatjuk ki a szá-
munkra megfelelőt. Ebben a menüpontban hozzáadhatunk 
akár több és különböző méretű munkasíkot is a projekthez.

A LÁMPATEST menüpont alatt megtaláljuk a GE legújabb 
fejlesztésű lámpatestjeit, pl. az új T5 fénycsöves irodai lám-
patesteket (5500 T5 sorozat) és az ipari fénycsöves lámpatest 
családot (MARINER T5). Bővült a projektekhez használható 
bútorelemek száma is. Külön könyvtárba kerültek az egyes 
területekhez kapcsolódó bútorok, így egy mozdulattal elér-
hető pl. iskola, iroda és bolt elnevezésű könyvtár. A  hardware 
nevű könyvtárból számítástechnikai eszközöket csatolhatunk 
a megtervezendő irodákba, úgymint   pl.: nyomtatót, fl at mo-
nitort, notebookot, stb.

A SZÁMÍTÁSOK menüpontból kikerült az “egyszerű számí-
tás” lehetőség, amely gyors, de sok esetben pontatlan  ered-
ményt adó módszer volt. Most a közvetlen (refl exió nélkül) 
és teljes (megadott számú refl exióval) számítási módszerek 
közül választhatunk.

A program lehetőséget nyújt a megvilágítási számítások 
mellett gazdasági elemzések elvégzésére is. Itt a lámptestek 
és fényforrások árai, telepítési és fenntartási költségei és villa-
mos energia költsége megadása után kiszámolhatjuk például 
a teljes éves költségeket és az éves költség/m2-t is.

A számítás lefuttatását követően az eredmények (padló, 
munkafelület(ek), összes fal megvilágítási értékei, fénysűrű-
ség, egyenletességek) táblázatos formában azonnal megje-
lennek. Természetesen a részletes megtekintés - ISO-görbék, 
3D ábrák - a régi módon ugyancsak elérhetőek. A NéZET 
menüpontban továbbra is a Kamera alatt ellenőrizhetjük az 
elkészült projekt geometriáját, illetve megtekinthetjük a pro-
jekt renderelt képét is. E funkció látványos fejlesztésen esett 
át, amit majd a felhasználók tapasztalni fognak. Egyszerűb-
ben kezelhető ez a menüpont a korábbi változatokkal szem-
ben, és részleteiben is teljesen megújult ez a szolgáltatás. A 

EUROPIC 9 
Megjelent a világítástervező 

program újabb változata

2008 első negyedévében jelent meg a GE CONSUMER & INDUST-
RIAL  Europic világítástechnikai szoftverének legfrissebb változata 
Europic 9 néven. 

A program előző verzióit szerte Europában nagy megelégedett-
séggel használják a világítástervezők, logikus felépítése és könnyű 
kezelhetősége miatt.
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menüpont megnyitásával  az aktuális project 3D képe tárul 
elénk, a betervezett bútorokkal. Újdonság a 3D kép egysze-
rű mozgatása, forgatása kicsinyítése és nagyítása. Egyetlen 
gombnyomással átválthatunk a szoba megvilágítási képére, 
ahol különböző színekkel illusztráljuk az  eltérő megvilágítási 
szinteket. 

A LEHETŐSéGEKnél a Fénynyaláb paranccsal ki- és be-
kapcsolhatjuk  a lámpatestek szemléletes  fénynyalábját. Ez 
a lehetőség a tervezés során segít az térbeli egyenletesség 
helyes megválasztásában, illetve könnyen  ellenőrízhetjük a 

betervezett lámpatestek megfelelő irányítottságát is  
A telepítetteken kívül  a program további két nyelvet is 

felajánl az elkészült számítások kinyomtatására, de a szoftver 
segítségével egyszerű módon készíthetünk összefoglalót is 
pdf formátumban, melyet a későbbiekben bármikor könnyen 
áttekinthetünk.

A KAPCSOLÁSOK menüpont alatt érhetjük el a Liswin ope-
ratív elektronikus katalógus modult, a GE lámpatestek teljes 
palettájával.. A termékek között kereshetünk paraméteres és 
faábrás keresési funkcióval. A program adatbázisát interneten 

keresztül is frissíthetjük. A  kataló-
gusban egyszerű módon ellenőriz-
hetjük a lámpatestek főbb műszaki 
tulajdonságait, amelyek fotókkal 
kiegészítve kimenthetőek pdf vagy 
rtf formátumban. A lámpatestekhez 
csatoltuk az aktuális angol nyelvű  
GE katalógus oldalait is.

Az új Europic elődjeihez hűen to-
vábbra is könnyen kezelhető, fel-
használóbarát szoftverként támo-
gatja a világítástervezők minden-
napos munkáját.

További információkkal és a prog-
rammal szívesen állunk rendelke-
zésükre a következő elérhetősége-
ken:
Telefon: (06-1) 399-1249 
E-mail: 
geledomesticsales@ge.com 

Moldován Péter, Artner Attila
(X)
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DALI REPEATER
Több esetben okoz fejtörést, hogy a DALI központ által kezel-
hető 128 db lámpatestnél többre van szükség a szabályozni 
kívánt területen. Erre az eddig nehezen kezelhető problémára 
kínál megoldást az OSRAM DALI Repeater. Ez a kis, látszólag 
egyszerű eszköz bemenete egy DALI címként látszik rendsze-
rünkben, kimenetén viszont 64 DALI egységet képes párhu-
zamosan kezelni úgy, hogy minden a kimeneten lévő eszköz 
a bemenetre érkező parancsot hajtja végre, gyakorlatilag egy 
világítási csoportot képezve. Tudása azonban nem merül ki 
ennyiben – rendszerbe iktatásában a DALI rendszerben álta-
lános max. 300m vezetékhosszt is megnövelhetjük újabb 300 
méterrel. A DALI Repeater szabadon kombinálható szinte az 

összes OSRAM gyártmányú DALI eszközzel. Az OSRAM DALI 
eszközök jól ismert funkciója a „TouchDim”, gyakorlatilag 
minden DALI bemenetű elektronikus működtető egység sza-
bályozható egy egyszerű nyomógombbal. Nincs ez másként 
a DALI Repeater esetén sem:A bemenetét használhatjuk a 
TouchDim funkció segítségével egyszerű nyomógombos 
dimmerként, esetleg megvilágítás és/vagy mozgásérzéke-
lővel kombinálva. A kimenetén pedig meghajthatunk 64 db 
DALI előtétet – vagy éppen 64 db DALI Repeatert , amíg csak 
a képzeletünk bírja – a lekezelhető lámpatestek száma tehát 
tényleg nem korlát többé. A DALI REPEATER 2008. év nyarától 
elérhető a lámpatestbe (mindössze 21mm magas, így akár T5 
típusokba is) építhető, ill. az elosztószekrénybe telepíthető 
„kalapsínre pattintható” kivitelben.
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DALI MCU - a fali kezelőegység
Gyakran van szükség  egy nagyon egyszerű DALI kezelőegy-
ségre, ami valami olyasmi mint  a „régi fali tekerő dimmer”  - 
vagy éppen pont olyan? Ez az igény hívta életre a DALI MCU 
nevű falba süllyeszthető manuális vezérlőt. Persze ez a kis 
„tekerő” is magában hordozza a DALI rendszer előremutató 
előnyeit. A lekezelhető DALI egységek száma egy DALI MCU 
esetén 25 db – mint tudjuk egy DALI Repeater beépítésével 
ez a korlát nem korlát többé. Kettő db DALI MCU használa-
tával a kezelhető előtétek száma 50-re nő. Egy DALI vona-
lon akár  4db  DALI MCU-t használhatunk egyszerre, négy 

különböző helyet kínálva ezzel a beavatkozásra  - a régebbi 
rendszereknél ez nehézkesebb volt. A DALI MCU rendelkezik 
beépített memóriával, melybe egy választott megvilágítási 
szint elmenthető.

DALI MULTI 3 – a kompakt szabályzóegység
A DALI MULTI 3 szabályzó kiváló megoldást kínál az ener-
gia hatékony világítási rendszer működtetésére – kimene-
tén 32db DALI előtétet (vagy éppen DALI Repeatert képes 
kezelni. Tervezése során elsődleges szempont volt, hogy a 
lehető legenergiatakarékosabb világítási rendszert lehessen 
működtetni – fény és jelenlét érzékelő szenzorok segítségé-
vel. Ennek az elvárásnak maradéktalanul sikerült is megfelel-
ni, hiszen az érzékelők jelének korrekt feldolgozása csupán 
alapfunkció. A készülék a világítást kapcsoló nyomógombon 
keresztül programozható, az állandó megvilágítási szint ill. 
a jelenlét érzékelő funkciók szabad megválasztásával, több 
érzékelő kombinációja ill. hálózatba kötése szintén lehetsé-
ges. A DALI MULTI 3 rendszer telepítését számos opcionális 
kiegészítővel segíti az OSRAM, mint pl. fali felerősítő egység a 
lámpatesten kívüli elhelyezéshez, lámpatestbe ill. álmennye-
zetbe építhető fény vagy/és jelenlét érzékelő, csatlakozók, jel 
elosztók stb. Lehetőség van a DALI MULTI 3 lámpatestbe in-
tegrálására is, 21mm magassága még T5 lámpatestek esetén 
is alkalmassá teszi erre.

Új DALI 
világítás szabályzó 

eszközök az OSRAM 
kínálatában

Korszerű fénycsöves világítási rendszer tervezése során, amikor 
az energiahatékonyság mellett a fénykomfort is lényeges szempont, 
szinte bizonyosan valamilyen a megvilágítási szint szabályozására 
módot adó /dimmelhető/ lámpatest kerül kiválasztásra. Gyakorlati 
kérdésként csupán a szabályzás mikéntje merülhet fel, ennek eldön-
tése azonban a körülmények és a rendszerrel szemben támasztott 
elvárások tisztázása után általában nem okoz problémát. Örvendetes 
tény, hogy az analóg 1….10V szabályzók helyét egyre markánsabban 
veszik át a valamilyen digitális adatátvitellel, legtöbbször a szabvá-
nyos DALI-val kommunikáló eszközök. Egyszerű, építőelemekből 
könnyen tervezhető, az eszközök széles választékát kínáló megoldás 
révén a DALI protokoll egyre népszerűbb a tervezők körében , s most 
az OSRAM idén bemutatásra kerülő három új, a szabályzásban részt 
vevő elektronikájával a meglévő korlátok is ledőlni látszanak. 

DALI REPEATER

DALI MCU - a fali kezelőegység

EGYESÜLETI ÉLET

Gaál János, termékmenedzser, villamos üzemmérnök
j.gaal@osram.hu (X)

DALI MULTI 3 – a kompakt szabályzóegység    
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Márciusban két alkalommal is a fi gyelem középpontjába 
került Dr. Horváth Tibor, a BME Villamos Energetika Tanszék 
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport nyugdíj-
ba vonult professzor emeritusa. A 2008. március15-ei nem-
zeti ünnep alkalmából a gazdasági és közlekedési miniszter 
által adományozható Eötvös Loránd-díjjal tüntették ki a ma-
gyar villamos ipar elméleti és gyakorlati, valamint a szakma 
társadalmi területén kifejtett példamutató tevékenységének 
elismeréseként. A díjat Kákosy Csaba miniszter Sólyom László 
köztársasági elnök megbízására, ünnepélyes keretek között 
2008. március 14-én adta át.

Dr. Horváth Tibor 1950-ben szerzett kitüntetéses villamos-
mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ebben 
az évben belépett a Magyar Elektrotechnikai Egyesületbe is, 
amelynek 1978-1990 között társelnöke, majd 1992-1994 kö-
zött elnöke volt, azóta pedig a szervezet tiszteletbeli elnöke. 
Munkásságát az egyetem tanszékén kezdte Verebély László 
professzor mellett. Mint a műszaki tudományok kandidátusa 
1967-től 26 éven át a Villamos tanszék vezetője volt. 1972-
1985 között az Erősáramú Intézet igazgatóhelyettese, majd 
igazgatója lett. 1973-ban megszerezte a műszaki tudomá-
nyok doktori fokozatát. 1998-ban nyugdíjba vonult, de to-

Tisztelgés egy kivételes ember előtt
Dr. Horváth Tibor 

kitüntetése és köszöntése

vábbra is rendszeresen tart elő-
adásokat az egyetemen.

2008. március 18-án töltöt-
te be Dr. Horváth Tibor a 80. 
életévét. Az intézmény vezetői 
és munkatársai 2008. március 
29-én bensőséges ünnepséget 
szerveztek a professzor tiszte-
letére, s az érkező vendégek 
szinte megtöltötték az egyetem 
hatalmas dísztermét. A barátok, 
kollégák, munkatársak valamint 
egykori és jelenlegi tanítványok 
idézték fel a professzorral együtt 
töltött időket.  Valamennyien ki-
emelték jelentős szakmai felké-
szültségét, tudását, de emellett 
egyben köszöntötték a nagysze-
rű embert is. Az emlékező szavak 
hallgatása közben egyre inkább 
kirajzolódott egy színes egyé-
niség portréja, aki nem csupán 
nemzetközileg elismert villám-
védelmi szakember, hanem egy igazán sokoldalú, egyetemes 
műveltséggel rendelkező kivételes személyiség.

 Videofelvételről láthatták és hallhatták a vendégek a kül-
földi kollégák köszöntéseit a világ minden tájáról,  Peter Res-
pondek úr a Dehn und Söhne cégtől személyesen, egy saját 

verssel csatlakozott a felszólalók sorához.
Az estet maga az ünnepelt, Dr. Horváth Tibor zárta, képek-

kel illusztrált életrajzi-történelmi visszatekintésével, saját ös-
szeállításban. 

A nagyszerű ünnepség pazar fogadással és személyes be-
szélgetésekkel fejeződött be.

Tóth Éva

A professzor úr és „gyermekkori” álma

Kákosy Csaba miniszter átadja a díjat

Az Eötvös-díjjal

Dervarics Attila, a MEE elnöke és Balázs Péter Kiwanis-Klub 
nevében köszöntötték az ünnepeltet

Az ünneplő közönség a BME dísztermében
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Az Ipar Napjai egy három éve elindított kezdeményezés, 
amely saját területükön sikeres kiállításokat hoz egy fedél 
alá. A 2008. május 27. és 30. között sorra kerülő szakkiállítás-
együttes megnyitásáig még másfél hónap van hátra, de a 
résztvevők a kiállítási terület nagy részét már lekötötték.

Az elektronika és elektrotechnika hazai vezető szakkiállítása 
az ElectroSalon új szervezési alapokon, önálló szakkiállítás-
ként jelenik meg az Ipar Napjain. Az ElectroSalon tematiká-
jának 2008. évi újdonsága a Security Salon. Ide a biztonság-
technika elektronikai, elektrotechnikai megoldásait szállító 
cégeket, szolgáltatókat várják a szervezők. Az újak mellett a 
többi között az ipari elektronika, elektrotechnika, gyártás- és 
szereléstechnológiai automatizálás és a világítástechnika té-
makörökben jelennek meg a kiállítók.

A meglévő pavilonok folyamatos megújításával és a fejlesz-
tésekkel Magyarország legjelentősebb vásárközpontja lesz a 
Budapesti HUNGEXPO területe. Idén a látogatók saját maguk 

is meggyőződhetnek erről a hatalmas munkáról: pavilonok 
közötti fedett sétányok építése, korszerű beléptető rendszer 
kiépítése, pavilonok korszerűsítése, klimatizálása, parkoló 
helyek bővítése. Mindez egy magasabb szintű szolgáltatás 
érdekében történik. 
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FELHÍVÁS JOGI TAGJAINKHOZ!

A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET
IDÉN IS AZ ELECTROSALON NEMZETKÖZI 
SZAKKIÁLLÍTÁSON

A HUNGEXPO Zrt.-vel évek óta jól működő kapcsolatnak 
köszönhetően a MEE ismét saját standdal - A pavilon 310/D 
- szerepel az ElectroSalon Szakkiállításon

Azon jogi tagvállalatainknak, akik saját standdal nem vesz-
nek részt az idei szakkiállításon, ismét felajánljuk, hogy céges 
információs kiadványaikat helyezzék el a MEE standon. Lehe-
tőséget adunk arra is, hogy szakemberük a helyszínen termé-
keikről információt szolgáltasson az érdeklődőknek.

Amennyiben ezt a lehetőséget igénybe kívánják venni, úgy 
2008. május 5-ig kérjük, jelezzék a MEE Titkárságán Petriko-
vitsné, Asbóth Zsuzsa e-mail címén - asboth@mee.hu – a kap-
csolattartó személy nevének és elérhetőségének közlésével, 
hogy megszervezhessük a beosztást és a standgrafi kán való 
feltüntetést.

AZ IPAR NAPJAI 2008
Négy terület, 

négy szakkiállítás 
egy helyen, egy időben

ÚJ PAVILON ÉPÜL A HUNGEXPO BUDAPESTI 
VÁSÁRKÖZPONTBAN

Modern forma, korszerű építőelemek, osztható tér oszlopok nélkül, 
high-tech az új pavilonban

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI 
EGYESÜLET SZAKMAI NAP 
2008. május 28.

évek óta nagy érdeklődés kíséri a MEE Szakmai Napját. A 
témaválasztás általában az iparágat érintő, aktuális szak-
mai kérdést járja körül. Így lesz ez az idén is. Ez alkalom-
mal a MEE az EDF csoporttal közösen rendezi meg ezt a 
napot az alábbiak szerint:

Időpont:  2008. május 28. szerda
Helyszín: 25. épület „Európa központ”

„Erőművekkel a klímakatasztrófa 
megelőzése érdekében”

A villamosenergia-termelés stratégiája

 11.00 – 11.30  Bevezető előadás: Hatékony és 
 megvalósítható erőmű-fejlesztési 
 változatok a széndioxid
 kibocsátácsökkentése érdekében
  Előadó: Hatvani György 
11.30 – 12.00  Megújuló energiaforrások jövője 
 Magyarországon
  Előadó: Bohoczky Ferenc
 12.00 – 12.45  Az EDF csoport stratégiai válasza 
 a klímaváltozásra – Atomenergia, 
 energiamix, megújuló energiák
  Előadók: Elecricite de France szakértői
Az előadásokat sajtótájékoztató követi.

Minden kedves Érdeklődőt 
szeretettel várunk!
Ne hagyják ki  ezt a 
lehetőséget!

Tóth Péterné 
KMB elnök

EGYESÜLETI ÉLETEGYESÜLETI ÉLETEgyesületi életEGYESÜLETI ÉLETEgyesületi életEGYESÜLETI ÉLET
EGYESÜLETI ÉLETEgyesületi életEGYESÜLETI ÉLETEgyesületi életEGYESÜLETI ÉLET



HÍREKHírekHÍREKHírekHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHírekHÍREKHírekHÍREKHírekHÍREKHÍREKHÍREKHírekHÍREKHÍREK

 Elektrotechnika  2 0 0 8 / 0 4 3 �

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
február 21-én tartották meg az I. Magyar Passzívház Konfe-
renciát. A rendezvényre zsúfolásig megtelt a BME díszterme. 
A nagy érdeklődésből is látható volt, hogy mind a szakem-
berek, mind az építtetők fontosnak tartják az energiatudatos 
gondolkodásmódot.

Hazánk a passzívház-technológia területén még nagy ki-
hívások előtt áll. Meg kell teremteni az ehhez szükséges fel-
tételeket: az oktatási, gazdasági, jogi, szabályozási, adózási, 
támogatási környezetet. Ezen célok megvalósítására hívták 
életre 2007-ben a Magyar Passzívház Szövetséget, amely 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a 
Magyar építőművészek Szövetségével karöltve megrendezte 
az I. Magyar Passzívház Konferenciát.

A passzívház-koncepció anyag-, gyártó-, és rendszer sem-
leges, a technológia nem csak új építéseknél, hanem régi 
épületek felújításakor is alkalmazható. A tervezés és építés 
újfajta szemléletet és tökéletes kivitelezést igényel. A külön-
féle szakterületek szoros együttműködése nélkül nem lehet 
sikeresen kivitelezni egy ilyen épületet.

Mindezen követelményekről igyekezett átfogó képet adni 
a konferencia.

A meghívott előadók más-más oldalról közelítették meg 
a témakört: építészeti, épületgépészeti, gazdasági, környe-
zetvédelmi vonatkozásokról esett szó. Fontos méretezési és 
minőségbiztosítási kérdésekre hívták fel a fi gyelmet, de ezen 
kívül a kivitelezés számtalan gyakorlati megoldásáról és buk-
tatóiról is kaptak hasznos információkat a résztvevők.

A gyakorlati megoldások egyes részterületeinek bemutatá-
sát célozta a konferenciát kísérő kis kiállítás is, amelyen szige-
teléssel, építőanyagokkal, gépészeti rendszerekkel, nyílászá-

rókkal foglalkozó cégek mutatták be a témához kapcsolódó 
termékeiket.

Az előadók között volt dr. Wolfgang Feist professzor is, a 
passzívház-elmélet megalkotója és úttörője, a darmstadti 
Passivhaus Institut (1996) megalapítója és vezetője. A profes-
szor nem csak a passzívházas építés európai perspektíváiról 
beszélt, de gazdasági számításokkal mutatta be, hogy Né-
metországban miként éri meg inkább egy passzívház építése 
az építtetőnek, természetesen a német állam nyújtotta ka-
mattámogatások és egyéb ösztönző eszközök mellett.

Ezidáig Európában mintegy tízezer passzívház épült meg, 
legtöbbjük Németországban, Ausztriában és Svájcban. Saj-
nos Magyarországon ilyen minősített épület (eltekintve attól 
a néhány lakóháztól, melyek paraméterei megközelítik azo-
kat, amiket egy passzívháztól elvárnak) még nem készült. Az 
első, és legfontosabb lépést igyekezett megtenni a rendez-
vény: felhívni a fi gyelmet, és minél szélesebb körben tájékoz-
tatni az embereket, hiszen a jövőnk a tét.

Kovácsné Jáni Katalin

A zsúfolásig megtelt BME díszterem

2008-ban 14. alkalommal került megrendezésre az Országos
Irányítástechnikai Programozó Verseny, közismertebb nevén 
a PLC verseny. 1999 után  másodszor  a Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar volt a házigazdája e jeles eseménynek.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, mint a fi atal szakembe-
rek pártolója, e rendezvényt anyagilag is támogatta. Az egye-
sület nevében Güntner Attila irodavezető tartott tájékoztató 
előadást a versenyzőknek. 
A versenyen 10 hazai felsőoktatási intézmény 15 csapata 
mérte össze a tudását a PLC programozás terén. A négy indu-
ló Kandós csapat zsinórban a négy első helyet szerezte meg. 
A helyezettek egy éves ingyenes MEE tagságot is kaptak.  
Gratulálunk a nyerteseknek, hogy eredményükkel tovább 
öregbítették az idén 110 éves Kandó Iskola hírnevét. Kitartá-
suk és hozzáállásuk pedig legyen példa az alsóbb évfolyamos 
Kandós hallgatók számára.

KANDÓS SIKER 
A PLC VERSENYEN

XIV. országos irányítástechnikai 
programozó verseny 

Budapest, 2008. március 19-21.

I. MAGYAR PASSZÍVHÁZ 
KONFERENCIA

Feladatbemutatás

Győztesek



Egyesületünk 100 éves lapja minden vonatkozásban az elekt-
rotechnika szakmaiságának felsőfokán kell, hogy álljon. E mel-
lett tagjainktól joggal várhatjuk el, hogy ne csak a szakmában, 
hanem emberi magatartásban is magas szinten álljanak. Nagy 
János barátunk az utóbbi években a „Gondolatok” rovatban 
„moralizálva” erősíti erkölcsi, emberi tartásunkat. 

2007. novemberi számunkban megjelent egy cikk, melyet 
címe alapján „Az indukciós lámpa zavaremissziói 30MHz fölött” 
magvas, sok és elmélyült kutatómunkát végző szerzőt sejtetett. 
A szerkezetileg ragyogóan felépített cikk a bevezető után az in-
dukciós lámpa működését írja le. Nem értem a leírást, hiszen a 
Világítástechnikai kislexikon szócikke a következőt tartalmaz-
za: „Olyan kisnyomású higanylámpa – tehát a kisülés jellegét 
tekintve fénycső, - amelyben a szükséges elektromos térerősség 
létrehozására nem elektródát építettek be, hanem azt induktív 
úton, nagyfrekvenciás árammal gerjesztik. A nagyfrekvenciás 
(néhány MHz-es) árammal táplált tekercs nem érintkezik köz-
vetlenül a kisülő térrel, a villamos teret a mágneses térnek az 
igen gyors időbeli változása kelti.”. Hát, amit a szerző leír lehet, 
hogy ezt szeretné jelenteni, de nem így érthető. Olvasom tovább 
a leírást a következő mondatig: „Ezek gerjesztik a foszfor atomo-
kat (amik a fényporban találhatóak), ….” Puff, kiment a biztosí-
ték, kiakadtam!!! Tovább olvasom: ”a gerjesztés hatására pedig 
a foszfor atomokból új fotonok lépnek ki, amelyek már látható 
spektrumba vannak.” Jól van, biztos én felejtettem sokat, na de a 
halofoszfátos fényporban még van foszfor, de a háromsávos, öt-
sávos fényporban? Hűha, öregszel Sándor! Semmi gond, itt van 
kéznél Bárdos Gyuri, a Tungsramban ő volt a fénypor kísérleti 
laboratórium vetője, csak tudja mi a szöszt raktak a fényporba. 
Neki szegezem a kérdést. Kicsit letol, hogy ne ugrassam, hiszen 
azért raktak mindenféle ritka földfémet is a fényporba, hogy 
sok elem, minél gazdagabb spektrumban gerjesztett fotonok 
adják a több sávosnak nevezett fényt. Olvasom tovább a cikket, 
ragyogóan ismerteti a mérési módszereket, nézem a diagramo-
kat, látszik az elmélyült tudományos igényesség az elvégzett 
munkán. Belebotlom néhány kifejezésbe, és eszembe jut meg-
boldogult Lantos tanár úr. Róla nem csak a nem megfelelő ki-
fejezés, pl. „… működés közben zavarásokat bocsátanak ki…” , 
helyett „…működés közben zavaró jeleket bocsátanak ki..” lenne 
helyes, hanem a diszkréció is. Egyik alkalommal egy csoporttal 
cégünknél járt a Tanár Úr, nézegette a bemutató táblák felira-
tát, majd félrevont és felhívta figyelmemet egy hibára. Tanulva 
példaképünknek tartott, Lantos Tibor tanár úr magatartásá-
ból, úgy gondoltam, egy drótpostán küldött levéllel fölhívom a 
figyelmét a tévedésre. Ezzel lehetőséget szerettem volna adni, 
hogy lehetősége legyen visszautasítani - tudományos alapon - 
az álláspontomat, vagy a következő számban helyesbíteni. Ezt a 
levelet most közre adom.

„Tisztelt Istók Úr!
Az Elektrotechnika 2007/11 számában olvastam cikkét. Saj-

nálom, hogy az indukciós lámpa működésével kapcsolatban, 
valami félreértés kapcsán téves információkat közöl.

Az angol nyelv térhódítása a műszaki életben oda vezetett, 
hogy az eddig tisztán érthető fogalmakat is összezavarja. A 
fénypor (ld. pl. Világítástechnikai kislexikon) németben Leuchs-
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toff, angolul Phosphor. Így aztán sokan a kémiai elemet, - P (pe-
riódusos rendszer 15. eleme)- és a fénycsövek, de a képernyők 
bevonására használt különböző vegyületekből álló fényporokat 
is egy kalap alá, a foszfor kémiai elemnek veszik. Az foton kibo-
csátás minden anyag sajátossága, a gerjesztés hatására jön 
létre, mint jól tudjuk az elektronok pályájának megváltozásakor 
következik be. 

Kicsit finomítva az angol szavak vizsgálatát, azért van némi 
különbség a phosphorus --> foszfor P és a phosphori --> fluo-
reszkáló anyag, vagy fluoreszkáló bevonat, lumineszcens be-
vonat stb. közt. Ezért gazdagabb a magyar nyelv, mert sokkal 
egyértelműbben határozza meg a fogalmakat (phosphori-nak 
5 magyar jelentése van!). 

Sajnálom, hogy a lámpa által okozott zavarokról szóló ér-
dekes kutatását, melyet a lámpafejlesztők is hasznosítani tud-
nának, ilyen elemi tévedéssel fűszerezte. Szeretném, ha újra 
gondolná a kisnyomású gázkisülő lámpák működési elvét, és 
esetleg a következő számban Ön helyesbítene. 

Tisztelettel:
Szekeres Sándor”

Nos, reagálás nem történt magánlevelemre, és a helyesbítés 
is elmaradt. Ezek után nem tartom lovagiatlan lépésnek e tény 
közlését. Úgy gondolom, hogy lapunk tudományos színvonala 
és szerzőink emelkedett erkölcsi magatartása az elkövetkező 
száz évben is, önmagunkkal szemben támasztott követelmény 
kell, legyen. 

A Világítástechnikai kislexikon beszerezhető a Világítás Házá-
ban, és a Világítástechnikai Társaság rendezvényein.

Szekeres Sándor
nyugdíjas VTT tag

Olvasói levél, avagy 
„Tudomány és erkölcs”

OLVASÓI LEVELEKOLVASÓI LEVELEKOlvasói levelekOLVASÓI LEVELEKOlvasói levelekOLVASÓI LEVELEK
OLVASÓI LEVELEKOlvasói levelekOLVASÓI LEVELEKOlvasói levelekOLVASÓI LEVELEK

A NEMZETKÖZI VILÁGÍTÁSTECHNIKAI 
ÉLET HÍREI

CIE Publication 150:2003 – Útmutató a zavaró 
világítás korlátozására kültéri 

világítóberendezésekben

Jelen útmutató célja, irányelvek megfogalmazásának 
elősegítése a kültéri világítás hatásainak becsléséhez és 
ajánlott határértékek megadásához az érvényes világítá-
si paraméterekre, azért hogy a kültéri világítás zavaró ha-
tásait elviselhető szinten tartsák. Mivel a kültéri világítás 
zavaró hatását leginkább a kezdeti tervezés során lehet 
szabályozni a megadott útmutatás elsősorban új beren-
dezésekre vonatkozik, azonban ad némi tanácsot olyan 
javító intézkedésekre is, amiket meglévő berendezések-
nél lehet alkalmazni.
Jelen útmutatás a kültéri világítás lehetséges káros hatá-
saira vonatkozik a természetes és a mesterséges (ember 
alkotta) környezetekre lakók, turisták, a közlekedés hasz-
nálói, környezetvédők és csillagászok szempontjából 
(csillagászokat lásd még CIE126-1997).
A világítóberendezés nappali megjelenése is fontos. A 
világítási tartók (oszlopok, falikarok stb.) mérete és ter-
mészete zavaró lehet nappal, noha ezt a hatást jelen út-
mutatás nem kezeli.
A technikai Beszámoló angol nyelven készült rövid né-
met és francia összefoglalóval. 43 oldalból áll, 14 ábrával 
és 10 táblázattal, és kapható a CIE Nemzeti Bizottságok-
nál, valamint a CIE Központi Irodájánál Bécsben.
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Az EKA Kft. és HOFEKA 
Kft. valamint jogelőd cé-
gük 1908 óta a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület 
tagjaként hozzájárul az 
energiaipar cégsemleges 
szakmai támogatásához. 
Ugyanezt a független, szak-
szerű szakmai képviseletet 
várjuk el viszonzásként a 
MEE és annak tagszerveze-
teinek vezetőitől, elnökeitől, 
elnökségi tagjaitól.

Az EKA Kft. és a HOFEKA 
Kft. 2008. január 1-jétől 

szünetelteti tagsági jogviszonyát a MEE Világítástechnikai Tár-
saságában mindaddig, amíg a fent említett semleges szakmai 
képviselet újra biztosítottá nem válik.

Cikkünk célja, hogy beszéljünk végre azokról a dolgokról, 
amelyekről a szakmánkon belül mindenki tud, mégis jobbnak 
véli, ha hallgat azokról. Véleményünk szerint ennek nem kell így 
lennie, tennünk kell azért, hogy egy jobb, minden pártoló tag ér-
dekét egyformán figyelembevevő és fogyasztói igényeket maxi-
málisan kielégíteni szándékozó társaságot támogassunk.

Tekintsük át röviden azokat a dolgokat, amelyek az elmúlt 
15 évben - a VTT ajánlásával illetve vétójának hiányában - rá-
nyomták bélyegüket a világítástechnikai szakmára, valamint 
országunk közvilágítására.

A közvilágítási ankétok beszámolói alapján mindenki szá-
mára egyértelművé vált, hogy napjainkig több mint 600.000 
darab kompakt fénycsöves „közvilágítási jellegű” lámpatest 
került felszerelésre. Ezen tükör nélküli berendezések egyrészt 
nem biztosítanak kellő megvilágítást, még az alacsonyabb 
rendű utak esetén sem, másrészt jelentős fényszennyező ha-
tást keltenek. Mindezek figyelembevételével nyugtázhatjuk, 
hogy mára az ország besötétítése sikerült, míg az égbolt kellő 
„megvilágításban” részesül. Az ilyen jellegű világítás létesíté-
sét korábban támogató szakemberek véleménye napjainkra 
érdekes módon megváltozott. Hasonló fordulat következett 
be a fényszennyezés körüli kutatásaink eredményeként meg-
született sikeres tükör- és lámpatest-fejlesztéseinket követően 
is. Miután az IDA (Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség) igazol-
ta eredményességünket, a VTT elnöksége hazai elismerésként 
még a világszerte alkalmazott fényszennyezés szót is kiüldözte 
a szakma fogalomtárából, a probléma jelentőségével együtt. 
Az újonnan bevezetésre került „zavaró fény” kifejezés véle-
ményünk szerint az ágyban van. A fény szennyező hatását a 
nemzetközi kifejezések szószerinti fordítása alapján, illetve a 
csillagász szövetség ajánlása alapján nyugodt szívvel hívhat-
juk fényszennyezésnek.

Mindannyian tudjuk, hogy a lámpatestek lelke a tükör. Örö-
münkre ezen a területen is óriási fejlődést figyelhettünk meg az 
elmúlt években. Napjainkban már azon gyártók is az alumíni-
umból készült és megfelelő felületkezelésben részesülő tükröket 
favorizálják, akik korábban esküt tettek le a műanyag alapú, 
fémgőzölt tükrök mellett. Sajnos azonban jó pár év és több tíz-
ezer lámpahely kellett ahhoz, hogy ezen gyártók valamint a Vi-
lágítástechnikai Társaság is felismerje alkalmazásuk hátrányait. 
Természetesen ezen a területen is voltak és vannak szakemberek 
és gyártók, akik már korábban is kiálltak véleményük mellett, és 
megpróbáltak talpon maradni a marketing tervüket maximáli-
san teljesíteni akaró „multikkal” szemben.

A fent említett tulajdonságokkal rendelkező lámpatestek 
nagy része ráadásul műanyag házzal rendelkezik, melyet mél-
tón nevezhetünk „levehető tetős” kivitelnek. Annak ellenére, 
hogy ezen termékek az Európai Unió irányelveinek nem felelnek 
meg – így ezen országokban nem is elterjedt megoldás –, ha-
zánkban a mai napig jelentős, üzleti érdekeket szolgáló szakmai 
támogatást élveznek.

A közelmúltban a HVG 7. számában a VTT elnöke „Legyen sö-
tétség!” címmel a Társaság nevében reflektálva egy korábbi cikk-
re az alábbi kijelentést tette: „Az energiahatékonysági szempon-
tok alapján jelenleg tudniillik a legjobb síküveges lámpatestek 
hatásfoka 20 százalékkal rosszabb, mint a jól tervezett, enyhén 
hajlított burájú lámpatesté, és ez utóbbi összes fényterhelése 
kisebb, mint a síküvegesé”. Ezzel egy mondatban két olyan szak-
mailag megalapozatlan megállapítást is tesz, melyekkel a vi-
lágítástechnikában kevésbé jártas közönség ismereteit tévesen 
formálja. 

A hatásfokról
A gyártók termékeit illetve adatbázisát vizsgálva minimális erő-
feszítéssel mindenki számára egyértelművé tehető, hogy fenti 
kijelentése nem állja meg a helyét, ugyanis több síküveges lám-
patest fénytechnikai hatásfoka is meghaladja azon bizonyos 
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Öntsünk tiszta fényt 
a pohárba!



hajlított burájú lámpatestét. A hatásfok tévesen, hatékonyság-
nak történő értelmezése esetén pedig, azonos körülmények ese-
tén a síküveges lámpatestek alkalmazása nem indokolja azok 
sűrűbb kiosztását sem. Ennek szemléltetésére összehasonlító 
mintaszámításokat végeztünk egy síküvegburás (nevezzük „C” 
típusnak) és egy hajlított üvegburás (nevezzük „O” típusnak) 
lámpatesttel. A kalkuláció eredményeit az alábbi táblázatokban 
foglaltuk össze:

A fényterhelésről
A fenti példában szereplő két lámpatest fényterhelésének szem-
léltetésére szolgáljon pedig az alábbi két ábra, melyek a lámpa-
test horizontális síkjától felfelé (felső térfél) irányuló fényelosz-
lást ábrázolja a C0°-180° síkban.

A fenti ábrák alapján a laikusok számára is egyértelmű, hogy 
melyik lámpatest nem jelent fényterhelést környezete számára.

Meglátásunk szerint a VTT üzleti érdekektől vezérelt elnöksé-
ge lobbi tevékenységével olyan termékeket preferál és népszerű-
sít, melyek alkalmatlanok fényszennyezés-mentes közvilágítás 
létesítésre. A Világítástechnikai Társaság akkor is „homokba 
dugta a fejét”, amikor több helyről észrevétel érkezett a szaksze-
rűtlenül, gazdaságtalanul tervezett és kivitelezett közvilágítási 
berendezések esetében kérve azt, hogy hivatalos álláspontban 
rögzítse véleményét. Addig nem kívánunk újra a VTT tagjaivá 
válni, míg az egyéni üzleti érdekek helyett a szakmai irányítás 
előtérbe nem kerül. Reményeink szerint ezen megújulás mielőbb 
megtörténik.

Magunk mellé kívánjuk állítani mindazokat, akik a fentiekkel 
egyetértve és azok mellett önzetlenül kiállva tenni szeretnének 
környezetük igényes kialakításáért. Szeretnénk, hogy mindenki 
- ha csak egy picit is, de - jobban odafigyelne környezetére. Így 
a sok kicsi sokra megy elv alapján valóban tenni tudnánk egy 
élhető környezetért, melyet nyugodt szívvel adhatunk át gyer-
mekeinknek, unokáinknak.

Hoffman Iván
IDA tag, MEE tag, HOFEKA Kft., EKA Kft.

Amit a Distrelec Önnek kínál:
Kiszállítás 48 óra alatt Magyarország 
egész területén
Mindössze 5,- EUR kiszállítási költség
Rendelés akár 1db-tól
Ingyenes cserelehet ség
Tanácsadás magyar nyelven, ingyenesen 
hívható telefonon: 06 80 015 847

Technikusok és felhasználók ezrei fordulnak 
már a gyors direktszállításhoz a Distrelec-nél!

Terjedelmes min ségi termék programunkból
pillanatok alatt rendelhet  elektronikai, adattechnikai, 
számítástechnikai és háztartástechnikai 
alkatrészeket az interneten keresztül. Katalógusunk 
elérhet  honlapunkon: www.distrelec.com

Európa legjelent sebb min ségi elektronikai - 
és számítógép - alkatrész disztribútora

Distrelec katalógusunk 
már magyar nyelven
is elérhet  az interneten!
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Electro-Coord Magyarország Kht., 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
Telefon: 06 30 222 222 9 • info@electro-coord.hu

Az energiatakarékos lámpa
környezetbarát és gazdaságos.

Ha kiégett, ne dobja el,
újrahasznosítjuk!

Új fényforrás vásárlásakor adja le kiégett fénycsöveit,
hogy környezetünk védelme érdekében újrahasznosíthassuk.

Gy jt edényeinket megtalálja a keresked knél
és a hulladékgy jt  vállalkozásoknál.
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Az első világításvezérlő rendszer, 
amelynél nemcsak a fény rugalmas.
Fényvezérlés rádiós Touch DIM-mel.

Ami tegnap még a főnök szobája volt, az mától a pénzügyé? Vagy esetleg tárgyaló? Világításvezérlő 
rendszereink a rádiós kapcsoló segítségével most még rugalmasabban reagálnak a változó munkahelyi 
környezetre. A QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI® intelligens előtétekkel lehetővé válik, hogy a változó 
világítási feladatokhoz más-más teljesítményű T5 fénycsövet használhassunk, és mindezt a lámpatest 
utólagos változtatása nélkül. Kiépítést nem igénylő rádiós technika, automatikus fényforrás-felismerés, 
külön vezérlőegység nélküli világításszabályozás, és akár 70%-os energia-megtakarítás – csak néhány 
azon előnyök közül, amelyek nem csak a főnök és a pénzügy számára érdekesek.

ÚJ FÉNYBEN A VILÁG

www.osram.hu

1.30_230x297_LMS_hu   1 13.03.2008   13:41:08 Uhr


	borito1
	elektro-4

