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Tűz, gyertya, lámpa

hu.wikipedia.org 
(Letöltés: 2019.09.26.)

10-15 lux

hu.wikipedia.org (Letöltés: 2019.09.26.)

50-300 lux

josamuzeum.hu
(Letöltés:2019.09.26.)

mult-kor.hu (Letöltés: 2019.009.26).

Római kori olajmécsesek

hu.wikipedia.org 
(Letöltés: 2019.09.26.)

Petróleumlámpák

Gyertya



Közvilágítás Budapesten

• 1777 Budán, a várban 

• 1790 Pesten 

• gyulladtak ki az első repceolajlámpák.

tabanfototar.blogspot.com (Letöltés: 2019.09.26.)



Gázlámpa (széngáz)
• 1807 London

• 1856 december 24. Budapest

mult-kor.hu (Letöltés: 2019.09.26.)

budapest-foto.hu (Letöltés: 2019.09.26.)

Lámpagyújtó szobra, 
Teleki László tér, 

Budapest

Lámpagyújtó

gazmuzeum.hu (Letöltés: 2019.09.26.)



Az elektromos izzólámpa
 Vezeték izzásig felmelegedhet 

fényhatás 

 Oxigén = égés             

 szál oxigén-mentes, 
nemesgázzal töltött 
üvegburában vagy vákuumban

 Szál magas olvadáspontú fém, pl. 
volfram

 Izzás 2500 fokon kb.

 Világítási hatásfok CSAK  3-5%!!! 

 Előny: meleg fény, állandó fényerő

 1000 lux

Tudasbazis.sulinet.hu
(Letöltés: 2019.09.26.)



Története
1879 Thomas Alva Edison (1847–1931) - gyakorlatban 

is használható izzólámpa
Elszenesített bambuszszál – 1200 óra

1930 –as évek Bródy Imre 
Kriptongáz, jobb fényhasznosítás

1909 Budapest közvilágítás

Edison: 1093 szabadalom – fonográf, távíró, mikrofon, 
akkumulátor, mozgóképvetítés, villanytelep
kutatólaboratóriumot hozott létre a New Jersey-i 
Menlo Parkban

2009.09.01. EU területén megszüntették a gyártást és 
forgalmazását 

MIÉRT??? Próbáld megindokolni!

medium.com (Letöltés: 2019.09.29.)focusu.com (Letöltés: 
2019.09.29.)

Edu.glogster.com (Letöltés: 2019.09.29.)



Fénycsövek

Saját kép en.wikipedia.org (Letöltés: 2019.09.26.)

Kis nyomású argon-higanygőz
Kivezetések között gázkisülés jön létre – gyenge fény
Falon bevonat – UV fény hatására látható fényt bocsát ki
Színe a bevonat anyagától függ
Előny: 25% hatásfok, 10 000 óra működés

Hátrány: sok alkatrész, higany, higanygőz – környezetszennyezés

NE DOBD 
A HÁZTARTÁSI 
SZEMÉTBE!!!!

zedge.net (Letöltés: 2019.09.26.)



Kompakt fénycső

• Működése elv – l. fénycső

• A fej tartalmazza az elektronikát –
becsavarható a hagyományos 
menetbe

• Élettartam 6000-10000 óra

• Hatásfok 25%

• Higany!!!!!

• Ne dobd a háztartási szemétbe!!!
lumenet.hu (Letöltés: 2019.09.26.)



Neoncső

neon-parade.hu (Letöltés: 2019.09.26.)

Az üvegcső két végébe forrasztott 
elektródákra kapcsolt 
nagyfeszültség hatására a csőben 
lévő gáz világít, fluoreszkál

A fluoreszkálás fizikai jelenség
egy anyag fényt nyel el és ennek 
hatására fényt bocsát ki

Ebay.com (Letöltés: 2019.09.26.)



LED lámpák
• LED = Light Emmitting Diode

• Világítódióda

• Félvezető anyagból

• Kis feszültségen működik – alig 
melegszik – jó hatásfok

• Feszültségátalakító szükséges

• Előny: 20-50 000 óra élettartam
• Nem tartalmaz higanyt

• Rögtön világít

• Többféle szín
• Nagy fényerejű kék – fehér fényű LED

Buenosaires.gob.ar (Letöltés: 2019.09.26.)

buyledstrip.com (Letöltés: 
2019.09.26.)

walmart.com (Letöltés: 2019.09.26.)



Színhőmérséklet
• Kék fény – hidegebbnek érezzük

• Vörös, sárga fény – melegebbnek 
érezzük

vickysun.com (Letöltés: 2019.09.26.)

pixabay.com 
(Letöltés: 
2019.09.26.)

nl.depositphotos.com 
(Letöltés: 2019.09.26.)



Egészségügyi szempontok
• Fényforrások megválasztása

• Megvilágítás erőssége
• Túl erős – káprázik a szemünk

• Túl gyenge – nem látunk jól

• Megvilágítás helye
• Középre szerelt

• Helyi, kiegészítő

• Ne csillogjon be a tévé, monitor

cobu.info 
(Letöltés: 
2019.09.26.)

ingatlantajolo.hu 
(Letöltés: 
2019.09.26.)

ledmaster.hu
(Letöltés: 

2019.09.26.)



Megvilágítás erőssége

Elmki.hu (Letöltés: 
2019.09.26.)

Tölts le a telefonodra egy fénymérő 
applikációt, pl. a LuxMeter-t 
És mérd meg a lakás, kert különböző 
helyein a megvilágítás erősségét
Készíts egy kis táblázatot a 
helyszínekkel és a megvilágítás 
erősségének értékeivel


