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MlllT ÉS MODER 'LÁGÍTÁ'iTECHNlv rr E5 KÉRDÉSEI 

A fekete test sugárzáshoz hasonló, 
fényáramszabályozott LED modulok 

színképi kérdései 
- Zsellér Viktor, Dr. Samu Krisztián -

1. Bevezetés 
Fényforrások fényáramának változtatá

sával már az 1500-as években is látványos 
vizuális hatásokat értek el a korabeli „világi
tástervezők", elsősorban előadótermekben 
és közösségi helyek derítése kapcsán [ll. A 
jelen korszerű megoldásai szinte kivétel 
nélkül megkövetelik a LED-es technológia 
használatát, miközben egyre gyakrabban 
jelenik meg megrendelői igényként az em
berközpontú világítás biztosítása. 

Ez a gyakran félreértett fogalom leg
többször olyan hangulat-világítási rendsze
reket takar, amelyekben a kibocsájtott fény 
színhőmérséklete változtatható a felhasz
nálói igények szerint. 

Ehhez általános LED modulok esetén 
több meghajtó csatorna szükséges, hogy a 
hideg fehér és a meleg fehér, esetleg vö
rös és színes színképű LEDek különböző 
arányú dimmelésével az elvárt színpont 
beállíthatóságának lehetősége biztosítva 
legyen. Ennek költségvonzata legtöbbször 
igen magas, mivel a meghajtó elektronika 
és annak szabályzása nagyságrendekkel 
komplexebb, mint egy egyszerű, egy csa
tornás esetben, ahol a felhasználói beavat
kozás módszerei már kitapasztalt, ipari 
szabványok szerint történnek. 

2. Emberközpontú világítás 

Valódi emberközpontú világításról - a 
fogalom szerteágazó marketing-megje
lenésével szemben - csak akkor beszél
hetünk, ha a rendszer képes az emberi 
megfigyelőben a melatonin-nak nevezett 
(N-acetyl-5-methoxy tryptamine), az em
beri szemben termelt hormon jótékony 
szabályozására [21. Ezen vegyület közvetet
ten hatással van az éberségre, befolyásolja 
az alvás minőségét és ezáltal komoly hatás-

sal van mindennapjainkra [31. Stimulálása 
legközvetlenebbül fénnyel történik, mivel 
felezési ideje nagyban függ a besugárzás
tói és annak spektrális összetételétől [41. 
Ennek valószínűleg evolúciós oka lehet; a 
reggeli fény spektrálisan telítettebb a kék 
tartományban, míg a délutáni, lefekvés 
előtti megvilágítás vörösebb, ezáltal észleli 
a szervezet az éjszaka-nappal ciklikusságát, 
miközben ez nincs hatással az észlelés és 
érzékelés minőségére [51. 

3. CCR lineáris szabályzók 

A CCR (Constant Current Regulator, 
Állandó egyenáramú szabályzók) techno
lógia a 2000-es évek közepén terjedt el 
az elektrotechnikában, elsősorban műve
leti erősítők kisáramú segédáramköreként, 
majd körülbelül 2010-től jelent meg az au
tóiparban és kisebb kijelzők háttér-világí
tásához. Ezen komponensek egyenáramú 
hideg- vagy meleg szabályzóként korlátoz
zák a beépített NPN tranzisztorral a rajtuk 
átfolyó áramerősség nagyságát. Az 1. ábra 
szemlélteti egy CCR komponens belső fel
építését. A beépített precíz ellenállások, az 
R •• , külső ellenállás értéke és a diódák fe
szültségesése állítja be a legnagyobb meg
engedett áramot. A kialakuló rezonancia 
úgy szabályozza a GND-OUT feszültsé
gesést, hogy az a beállított áramértéknél 
nagyobb átfolyó áram esetén, maximum a 
letörési értékig emelkedni fog. 

Ezzel a megoldással lehetőség nyílik az 
átfolyó áram precíz korlátozására. Adatlap 
szerint általánosan 5% ... 10% pontosság 
érhető el [6, 7, 8l. Az áramerősség függ a 
komponens binnelésétől, azaz, hogy éppen 
milyen gyártási szórással készült, valamint 
üzemi hőmérsékletétől, azonban ennek 
szórása alacsony és értéke jól számítható. 
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EN OUT 

R EXT 

(Optional) 

GND 

1. ábra. Tipikus CCR belső kapcsolása [61 

Az 1. táblázat egy összetett mérésso
rozat eredményét szemlélteti három kü
lönböző gyártó CCR komponenseire. A 
méréseket stabilizált áramerősség és kont
rollált hőmérséklet mellett végeztük. Az 
állandósult állapotot akkor fe ltételeztük, 
amikor a CCR-en eső feszültség változá
sa 100 másodperces időablakban 0.01 [VJ 
alatt maradt. A beállított áramerősségek 
sorban: 150 [mAJ, 150 [mAJ, 350 [mAJ. A 
külső ellenállás, ahol szükséges volt, Vis
hay Dale, precíziós, SMD típusú. 

1. táblázat. Három különböző CCR 
komponens azonos lot-ból származó 
összehasonlítása LED-es rendszerben 

Áramerősség Áramerősség 
Átlag [mA] Szórás [mA] 

Diodes 
BCR420UW6 150.09 0.11 

n = 58 
Intineon 
BCR450 150.05 0. 15 
n = 19 

ONSemi 
NS I50350AS 351.01 0. 19 

n = 22 

A mérések szaturált bemeneti feszült
ség mellett történtek, kalibrált, feszült
ség stabilizált DC táppal táplálva. (TTi, 
MX300T) Mindhárom esetben különböző 

LED ágakkal voltak szerelve a rendszerek, 
sorrendben: 14.5 [VJ, 5 fehér LED, 20 [VJ, 
7 fehér LED, 34 [VJ, 12 darab fehér LED. 

3. t. Általános Dim-to-Warm mo
dulok 

„Dim-to-Warm" modulok esetén olyan 
áramkört alakítunk ki, amelyben két 
párhuzamos LED ág van. Az egyik ágon 
sorba kötve a diódákkal, egy CCR kom
ponens korlátozza az áramerősséget. Eb
ben az ágban a fényforrásoknak az üzemi 
feszültségesése minimálisan kisebb, mint 
a másik ág és a CCR bekapcsolási feszült
ségének különbsége. 

Ekkor egy áramerősségre feszültségsza
bályozott LED meghajtó elektronika (dri
ver) olyan módon biztosíthatja az elekt
romos teljesítményt a modulnak, hogy 
addig emeli a kimeneti feszültségét, amíg 
a kimeneti áram el nem éri a beállított 
értéket. A két ágon az egyensúlyi állapot 
úgy fog kialakulni, hogy a CCR-t tartal
mazó LED sor feszültsége annak hatására 
addig fog emelkedni, amig annak árama 
az ezen beállított korláthoz nem igazodik. 
Az azon felüli áram a másik ágon fog teljes 
egészében átfolyni . Amikor a LED driver 
csökkenteni próbálja a kimeneti áramerős

séget (dimmelés), a kimeneti feszültsége 
csökkenni fog . Ennek hatására döntően 
a CCR nélküli ágban fog csak csökkenni 
az áramerősség, az ezt tartalmazó ágban 
csak az 1. ábra szerinti OUT-GND fe
szültségcsökkenés hatására bekövetkező, 
néhány mA-es áramcsökkenés figyelhető 
meg, egészen a beállított értékig. 

3.2. Emberközpontú világitást 
lehetővé tevő Dim-to-Warm modu
lok paraméterei 

A példa kedvéért először bemutatunk 
egy egyszerű, két párhuzamos csatornás 
megoldást, CoB (Chip on Board) méret
ben. A 2. ábra egy CoB méretű Dim-to
Warm rendszert szemléltet. A fénykibo-
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csájtó diódák 1. 6 mmx 1.6 mm területű 

meleg fehér, borostyán, vörös és zöld színű
ek. A 0805 SMD alkatrész egy O Ohm el
lenállású Jumper, amelyre a kompakt egy 
oldalas vezetékezés miatt volt szükség. 

3. ábra. Dim-to-Warm modul áramhöri 
hapcsolási rajza 

2. táblázat. A bemutatott modul alhat-
részlistája 
Ref Des TEXT Part 
Dl .. D7 XD16 XD16AWT-HO-OOOO-

3000K OOOOOUCSG 

DB XQEGRN XQEGRN-00-0000-
000000001 

D9, Dl 1, D13, XQEAPA XQEAPA-00-0000-

D15, D17 000000901 

D10, D14 XQERED XQERED-00-0000-
000000801 

D12,D16 XQEPR XQEEPR-00-0000-
OOOOOOAOl 

Ul Ul AL5809Q 

Rl Rl RC0603JR-070RL 

Emberközpontú világításhoz manapság 
gyakran szokás a ,,WELl' szabványok „FEA
TURE 54" dokumentuma alapján viszonyí
tani egy fényforrás emberre gyakorolt po
zitív és negatív hatásait [91. Ez a cirkadián 
ritmusra a világítás által gyakorolt hatások 
kiértékelését jelenti a gyakorlatban. Kvan
titatív megfeleltetésként az úgynevezett 
EML-t (Equivalent Melanopic Lux, Egyen
értékű Melatonin-stimuláns Megvilágítás) 
szokás használni. Ez egy, az emberi szem
ben lejátszódó melatonin bomlásra normált 
besugárzást jelöl. 

A Dim-to-Warm megoldás tartalmi lénye
ge, hogy nagy megvilágítás mellett - amikor 
az észlelés fontossága döntő - magas EML-t 
biztosít a fényforrás, míg a kevésbé aktív 
időszakokban, mint például a munkaidő 
vége, vendéglátás, lefekvés előtti időszakok, 
kisebb kék spektrális tartalom és kisebb 
megvilágítás értékek segítik a megfigyelőt a 
pihenésben. 

A következő ábrák (4 .. 7) szemléltetik a 
bemutatott összeállítás mért spektrális el
oszlását és optikai tulajdonságait, különböző 
teljesítmény-szintek mellett. 

2. ábra. CoB méretű Dim-to-Warm modul szerelve (fent> és a hülönálló modul <lent> 
A fenti megoldás hapcsolási rajzát a 3. ábra mutatja be. Az ehhez tartozó anyag
jegyzéhet a 2. táblázat szemlélteti. A modul egy ipari szabványos méretneh megfe
lelő NYÁK-ra (Nyomtatott halálozású Áramhör) lett ültetve, ami ezzel hompatibilis 
a piaci szabványos CoB Modul tartóegységehhel. 
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-------------------

A spektrális méréseket kalibrált kézi 
spektrométerrel végeztük (CL Optic Spe
ctis 1.0 Touch, integráló gömbbell. Az mo
dul színtani tulajdonságait a 3, 4. táblázatok 
szemléltetik. 

4. LEDek feszültség binnelés 
szerinti kit-re felállított ültetési 
szabályai 

Annak érdekében, hogy két különbö
ző modul akár különböző gyártásból is 

~-.J\ ,1 / 11 
j 

ugyan olyan szín-érzetet keltsen adott 
megvilágított felületeken, gondosan 
ügyelni kell arra, hogy milyen színpontú 
LED-es fényforrásokat ültetünk a modul
ra és azoknak milyen a feszültség karak
terisztikájuk. A tradicionális, közvetlenül 
táplált LED NYÁK-okkal szemben ezen 
megoldásoknál az egyes ágak feszültsé
gének különbsége - különös tekintettel 
az átmeneti tartományra, ahol a szabá
lyozótlan ágban az áramerősség mértékét 
a két ág feszültség-különbsége határozza 

4. ábra. A modul spektrális eloszlása és szinkoordinátája 700 fmAJ áramerősség 
mellett 

1 :: 

I 

/ 
/ 

...... _ ... __ 
~--· , .......... -~-r.u....----· ---

5. ábra. A modul spektrális eloszlása és szinkoordinátája 530 fmAJ áramerősség 
mellett 
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, __ _ 
~.H„i-t 
cm,..,.,._ ,. __ 
OM--· __ , 

--
6. ábra. A modul spektrális eloszlása és szinkoordinátája 350 [mAJ áramerősség 
mellet 

C'lft_r_(Ol_-.o,m. 

r.:.~ ..... --, .... ,.., .. ___ ,. __ 
u,,...., __ _ 

=-

/ 

7. ábra. A modul spektrális eloszlása és szinkoordinátája 200 fmAJ áramerősség 
mellet 

meg - színérzeti különbségeket eredmé
nyezhet. Megfelelő, a teljes dimmelési 
tartományon 3 SDCM konzisztenciát biz
tositó modulhoz az alábbi tervezési felté
telek szükségesek: 
1. A CCR szabályzási karakterisztiká

jának binnelése minimum 3cr < 0.5 
mA nagyságrendben 

2. Az egyes fénykibocsájtó diódák színi 
binnelése ANSI szabvány szerint leg
alább 1: 16 osztályzásban meleg fehér 
LED-ekre és maximum 5 nm inter
vallumban színes LED-ek csúcsinten
zitására 

3. 3cr < 5% feszültség binnelési szabály 
az egyes LED villamos ágakra, bele
értve a CCR feszültségesését üzemi 
hőmérsékleten 

Ezen szabályok betartásával két csa
tornás (amelyből egy csatorna CCR-rel 
szabályozott) megoldásokban sikeresen 
csökkenthető a modul szín koordinátájá
nak szórása. A bemutatott példa modul 
esetében ez az átlagtól való eltérést 

3cr (du'v') < 0.005 nagyságrendben kont
rollálhatóvá tette, amely az emberi szem 
számára általában észrevehetetlen. Külön 
kiemelendő, hogy ez konzisztens R9 szín-
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3. Táblázat. A modul színtani tulajdon-
ságai 

STATE 2 

Drive current 
[mA] 

700 530 

Tp [Cl 85 72 

Voltage [V] 23 .6 23 .1 

Power [W] 16.52 12.243 

Luminous flux 
[lm] 

1495 1180 

C.C. X 0.451 0.451 

e.e. y 0.4084 0.4084 

CCT [K] 2651 2550 

CRI Ra 93 94 

R9 94 90 

cos 85 85 

minta reprezentálást tesz lehetővé a teljes 
dimmelési tartományon, ami a fényáram 
szabályozás során a tradicionális LED-es 
világítási rendszerekben gyakran probléma
ként jelenik meg. 

5. Összefoglalás 
A cikkben bemutattuk a „Dimmelés

re Bevörösödő LED Modulok" alapvető 
működését, valamint megmutattunk em
berközpontú világitást villamosan szabá
lyozott csatornán lehetővé tevő modul 
működését részleteiben. 

Ezen rendszerek tervezése során, a 
megfelelően választott színképi recepthez 
komoly kihívás olyan modult létrehozni, 
amellyel adott fokig garantálható lenne 
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4. Táblázat. A modul színtani tulajdon-
ságai (folyt.> 

STATE 3 4 

Drive current 
350 200 

[mA] 

Tp [Cl 60 52 

Voltage [V] 22 .45 21.7 

Power [W] 7.8575 4 .34 

Luminous flux 
792 423 

[lm] 

c.c.x 0.46 0.5377 

e.e. y 0.4106 0.4112 

CCT[K] 2304 1796 

CRIRa 95 97 

R9 84 91 

cos 85 75 

a modulok közötti színi konzisztencia. 
A közölt adatok alapján lehetőség nyílik 
olyan gyártás kivitelezésére, amely során 
magas szintű minőségi ellenőrzés mellett, 
az emberi szem számára gyakorlatilag ér
zékelhetetlen színképi különbség realizál
ható az egyes fényforrások között, külön
böző meghajtó áramerősségek mellett. 

Bemutattunk megismételhető mé
rés-sorozatokat a CCR áramkörök beállí
tott értékének szórásáról és a bemutatott 
példa modul színtani tulajdonságairól. 

A cikk alapján egyedi Dim-to-Warm 
típusú modul tervezhető, megfelelő szín
képi konzisztenciával és emberközpontú 
vi lágitáshoz elégséges spektrális tulajdon
ságokkal. 
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többek között az erlangeni Fraunhofer Intézetben, illetve 
a toledoi Photo Voltaic lnnovation and Commercialization 
Center-ben. Több szabadalma van a refraktív optika terén. 
Jelenleg a HungaroLux Light Kft. vezető optikai tervezője. 

e,, ... I.! NÁDAS )óZSEF 
Villamosmérnök, világítástechnikai szakmér
nök, pénzügyi-gazdasági elemző szakmérnök. 
Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronika és 

t;;ii~!2'....I Technológia Intézet mérnöktanára. 
Az SOOlx.hu Kft. és a Fénymérés Bt. ügyvezetője. A VTT 
alelnöke. 

NAGY JÁNOS 

Villamosmérnök, világítástechnikai szakmér
nök, a Világítástechnikai Társaság elnöke. 
A B+R Referencia Zrt Elektromos mérnökség 
vezetője. 2001 decemberétől a MEE Világítás
technikai Társaság elnöke, a Bláthy-díj, az Ur

banek-díj, és a Nemzetgazdaság Miniszter elismerő okle
velének birtokosa, a Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli 
tagja. elnok@vilagitas.org 

NÉMETHNÉ VIDOVSZKY ÁGNES DR. 

okl. villamos mérnök, okl. gazdasági mérnök. 
A BME Villamosmérnöki karon diplomázott. 
Egyetemi doktori fokozatot a BME Közleke
désmérnöki karán szerzett. Témája a vasút 
világítás. Meghívott előadó a BME VIK-en és 

a Munkavédelmi Továbbképző Központban. Nyugdíjas, 
korábban a közigazgatásban dolgozott. A VTT alelnöke. 
nva954@gmail.com 
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DR. POPPE ANDRÁS 

Okleveles villamosmérnök, a műszaki tudo
mány kandidátusa, a BME Elektronikus Esz
közök Tanszéke tanszékvezetője, habilitált 

L.:::t...=.J docens. Szakterülete: félvezető eszközök, külö-
nösen LED-ek méréstechnikája, multi-domain 

modellezése, szimulációja. Tagja a JEDEC JCIS-ös szabvá
nyosítási bizottságnak és a CIE több műszaki bizottságá
nak, a CIE TC2-84-es műszaki bizottság elnöke, CIE MNB 
elnöke, a VTT alelnöke 

Pórn BELA 

Okl. villamosmérnök, nyugdíjas. Első munka
helye az Egyesült Izzó, ahol a fényforrás-fej
lesztésen dolgozott. Később tervezőként 

dolgozott, elsősorban élelmiszeripari létesítmé
nyek (húsüzem, sörgyár, csokoládé gyár) világí

tását és erőátvite l i berendezéseit tervezte. 

RAINOHA LÁSZLÓ 

Oki.villamos üzemmérnök. 1974 óta tagja a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek. Több 
szakosztályban, munkabizottságban tevékeny
kedett, Munkája elismeréseként 2000-ben 
Straub díjat; 2007-ben Bláthy díjat kapott. 

Nyugdíjba vonulása után a Magyar Mérnöki Kamara 
Elektrotechnikai tagozatában, és Kamara Szabványügyi 
Testületében dolgozik. Magántervezőként épület villamos 
hálózatok, világítási rendszerek tervezését végzi. Tagja to
vábbá az Elektromos Vállalkozók Országos Szövetségének, 
ahol a tagság etikai ügyeit felügyeli. 

DR. SAMU KRISZIÁN 

Okleveles gépészmérnök, a BME Mechatro
nika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszé
kén tanszékvezető helyettes egyetemi docens. 
PhD értekezését a színtévesztés számítógépes 
diagnosztikájának témájában írta, mellyel el

nyerte az lnfopark Ösztöndíjat. Kitüntetései: Werner von 
Siemens Exellence Award és a Lukács Gyula Emlékdíj. Je
lenleg az oktatás mellett a számítógépes színmegjelenítés 
tudományterületén végez kutatómunkát. 

DR. SZABÓ fERENC 

Okl. mérnök informatikus / villamosmérnök / 
docens, Pannon Egyetem, Műszaki Informati
kai Kar. 200S-ben végzett a Pannon Egyetem 
Műszaki Informatika szakán, majd 2006-ban a 
Villamosmérnöki szakán. 2012-ben PhD foko

zatot szerzett informatikai tudományok tudományágban. 
Jelenleg egyetemi docens, a Fény és Színtan Kutatólabora
tórium vezetője. Több CIE munkabizottság tagja, 2017 óta 
a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, az MTA VEAB Alkalmazott Fény és Színtan Mun
kabizottság elnöke. Lukács Gyula emlékdíjas, 2010-ben a 
brit Society of Light and Lighting Leon Gaster díját nyerte, 
2017-ben Urbanek díjat kapott. A MEE VTT tagja. E-mail: 
szabof@szafeonline.hu 
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.-- - ., SZALAI ANDRÁS 

Okleveles villamosmérnök, MBA mérnök, a Hun
garo Lux Light Kft. társtulajdonosa, cégvezető. 
A cég termékfejlesztési stratégiájáért és fejlesztési 
projektjeiért felelős, a cég európai uniós projektjei
nek menedzsere. A MEE VIT tagja. 

SZEKERES SÁNDOR 

Okl. gépészmérnök, nyugdíjas. Az Egyesült Iz
zóban, különböző területeken dolgozott 33 évig, 
majd az Elektro Profi Kft.-nél 10 évet. 1993 óta 
tagja a MEE világítástechnikai tagozatának. A Tár
saság székhelyének a Világítás Házának kialakítá

sában és a szervezetben végzett munkáját 2012-ben Bláthy díjjal 
ismerte el. 2018-ban a VIT Pollich díjjal értékelte munkáját. A 
Magyar Világítástechnikáért Alapítvány kuratóriumi elnöki 
tisztét töltötte be 2010-2012 közt. A MEE VIT tagja 

SzuLÁGYI KRISZTINA 

Logisztikai manager az Electro-Coord Magyaror
szág Nonprofit Kft-nél. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szer

~ zett természettudományos diplomáját követően 
gazdasági tanulmányokat folytatott a Szent Ist

ván Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. A 
logisztikával még egyetemi évei alatt ismerkedett meg. Jelen
leg világítástechnikai berendezések hulladékgazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat lát el az Electro-Coord Magyarország 
Nonprofit Kft. budapesti irodájában, emellett tagja a Eucolight 
logisztikával és hulladékkezeléssel foglalkozó munkacsoportjá
nak, illetve a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány Kurató
riumának. 

TúRÓCZI JózsEF 

Villamosmérnök (nyugdnas) 46 éves szakmai 
tapasztalat, 17 éves Áramszolgáltatói tervezői 
gyakorlat. Kezdeményezője több, új rendszer 
eszköz alkalmazásának, tervezője Szolnok Város 
közvilágítás Na fényforrásokkal történő korszerű

sítésének. 199 1.-től vállalkozó, a T úróczi és Társa KFT tulajdo
nosa, ügyvezető. Jelentős külkereskedelmi, partneri kapcsolat, 
1992-től létesítési-, komplex vizsgálati és zavarfeltárási, valamint 
megvalósított kompenzálási projektek tervezője, irányítója. 
A minőségi villamosenergia szolgáltatás elkötelezettje, több 
konferencia zavarkibocsátással- és kompenzálással kapcsolatos 
előadója, szakcikkek írója. 

TúRÓCZI PÉTER 

Műszaki manager 10 éves szakmai gyakorlattal. 
2010.-től vállalkozó, a Túróczi és Társa KFT opera
tív ügyvezetője. Villamos elosztórendszerek létesí
tési-, komplex vizsgálati és zavarfeltárási-, valamint 
mérési-, kompenzálási projektek megvalósítási 

munkáinak irányítója. Vállalkozásban az AQAP-ISO komplex 
- integrált - minőségirányítási rendszer bevezetője és üzemel
tetője, a minőségi villamosenergia szolgáltatás elkötelezettje, 
szakcikkek társszerzője 

URBINÁGNES 

PhD tanulmányait és kutatását a Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész
mérnöki karán, a Mechatronika, Optika és Gépé
szeti Informatika Tanszéken folytatja. Kutatásának 
célja az emberi színlátás, azon belül elsősorban a 

színadaptáció pontosabb megértése. urbin@mogi.bme.hu 

VERES JÁNOS 

Pályafutását az ÉMÁSZ Sárospataki Igazgatósá
gán kezdte, majd 12 év után, a műszaki tanári 
másoddiploma megszerzésével a tanítani kez
dett. Az elektronika egész életében a munkája 
és egyben a hobbija is volt. Nyugdíjasként az 

elektronika olyan területeit kutatja, amelyet a digitális techni
ka háttérbe szorított. Különleges félvezetők, kondenzátorok 
rezgő kisülése stb., amit az iskolákban nem tanítanak. Elérhe
tőség: veres_j@citromail.hu 

ARNOLD J. WILKINS 

Arnold Wilkins is Professor Emeritus at the Uni
versity of Essex. He obtained a doctorate írom 
Sussex University for work on human memory 
and then spent two years at the Montreal Neu

rological lnstitute (1972-1974) where he became interested in 
epilepsy. He returned to England to work as a research scien
tist at the Medical Research Council Applied Psychology Unit, 
Cambridge (1974-1997) and joined the University of Essex in 
December 1997. His studies demonstrated that fluorescent 
lighting is detrimental to health, and led to the invention of a 
system for ophthalmic tinting, now in optometric practice. He 
has a wide range of research interests including the neuropsy
chology of vision, reading and colour, photosensitive epilepsy, 
migraine, typography, and lighting. 

DR. WENCZEL KLÁRA 
Gépészmérnök, kandidátus, habil, 
Finommechanikai szakmérnök, egyetemi magán
tanár. Budapesti Műszaki es Gazdaságtudományi 
Egyetem, MOGI Tanszék. Tudományos munka: 
Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) elnöke: 

2014-2018,A CIE magyarországi 1. Szakcsoport vezetője 2018-
ig, az AIC magyarországi vezetőségi tagja, a Kolorisztikai Egye
sület vezetőségi tagja, az lnternational Co!our Vision Society 
(l(VS) tagja. Kitüntetések: Munka érdemrend bronz fokozata 
1987, Pro Scientia kitüntetés 1993, Pro Scientific Student 
Work kitüntetés 1994, Pro Education kitüntetés 1997, Genius 
Feltalálói Kiállítás nagydna 1998, Urbanek dij 2012, VIT Nívó
díj 2014, Gergely-Sziráki díj 2017. Tudományterület: Műszaki 
Optika, Méréselmélet. Színmérés. A színtévesztés korrekciója. 
wenzel@mogi.bme.hu, wenzel@t-online.hu. 

ZsELLÉR VIKTOR 

Okleveles Mechatronikai mérnök, a BME Me
chatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tan
székén doktorandusz hallgató. 
E-mail: zsellerviktor@mogi.bme.hu 
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