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Témavázlat 

Világítástechnika - LED alkalmazások 

 

A témavázlathoz kapcsolódó diasorozat a jelenlegi formájában 

csak tájékoztató jellegű, a végleges előadás anyagának 

pontosítása a képzések szervezésekor esedékes a kiválasztott 

előadóval történő egyeztetés alapján, a diasorozatot ezt 

követően véglegesítjük. 

 

Az előadás ideje:  5x45 + 30 perc 

 

Az előadás tervezett tematikája: 

I. rész (1x45 perc): Általános ismeretek  

 Fénytechnikai alapfogalmak  

 A LED működésének alapjai, típusok  

 LED fényforrású berendezések kiválasztása (berendezések 

felépítése, fontosabb műszaki tulajdonságaik, fényforrás típus, 

fényeloszlás, IP védettség, felszerelhetőség, névleges villamos 

paraméterek, forma, optikai rendszereik) 

 Fénytechnikai méretezési és tervezési alapismeretek. Szabványok 

 Káprázás: hol bukik a mai UGR módszer LED-es világítás esetén 
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II. rész (2x45 perc): 

Világítási megoldások belsőterekben (1x60perc) 

Mi a különbség az energiatakarékos és az emberi munka számára 

értékes világítás között, optimumok a fényforrások, és világítási 

megoldások tükrében, látás, stb.  

 Gyakorlati példa bemutatása, számításokkal alátámasztva, 

különböző fényforrással üzemelő lámpatestek összehasonlításával 

i. Iroda  

ii. Ipari csarnok  

iii. Kiállító tér / kereskedelmi egység  

 

Sportvilágítási megoldások belső és külső terekben (1x30perc) 

 Gyakorlati példa bemutatása, számításokkal alátámasztva, 

különböző fényforrással üzemelő lámpatestek összehasonlításával 
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III. rész (1x45 perc): Kültéri alkalmazási megoldások 

 Rövid elméleti ismertetés  

 Gyakorlati példa bemutatása, számításokkal alátámasztva, 

különböző fényforrással üzemelő lámpatestek összehasonlításával 

i. Szabadtér 

ii. Út, park, közvilágítás 

iii. Díszvilágítás 

 

IV. rész (1x45 perc): Mérés, méretezés  

 Helyszíni méréshez szükséges ismeretek, szempontok, módszerek 

 Fénytechnikai méretezési eljárások 

 

V. rész (1x30 perc): Minőségi követelmények, nemzetközi kitekintés 

 Minőségi követelmények 

 Nemzetközi kitekintés 

Megjegyzés: 

Az oktatási anyag egységenkénti kifejtése az előadások során a fenti témavázlat 

alapján kidolgozandó diasorozat felhasználásával történik. 

A diasorozat kidolgozásánál fontos figyelembe venni, hogy a hallgatóság 

gyakorlott mérnökökből áll, ezért törekedni kell a gyakorlati példák és módszerek 

kihangsúlyozására, az elméleti részek esetén pedig, feltételezni szükséges,hogy 

a hallgatóság megfelelő alapismeretekkel rendelkezik. 

A címből következően a témák kifejtése a LED alkalmazás szempontjait követi, 

annak sajátosságait, indokoltságát, előnyeit-hátrányait helyezi a középpontba. 


