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Zarys treści: W pracy zaprezentowano przykładowe lampy LED stosowane w in-
stalacjach oświetlenia zewnętrznego. Na podstawie rozkładów widmowych mocy
promienistej emitowanego przez nie światła przeanalizowano jego wpływ na ha-
mowanie metaloniny u człowieka, efektywność fitochromu roślin oraz widoczność
gwiazd. W celach porównawczych w rozważaniach uwzględniono również żarów-
kę oraz wysokoprężną lampę sodową, tj. źródła światła, które zostały zastąpione
współczesnymi źródłami LED w instalacjach oświetlenia zewnętrznego.
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1. Wstęp

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się współcześnie trendów
techniki oświetleniowej jest oświetlenie i iluminacja terenów zewnętrznych. Rów-
nocześnie jednym ze współczesnych priorytetów wskazywanych przez Unię Euro-
pejską jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej m.in. na cele oświetleniowe.
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W efekcie jesteśmy świadkami procesu wycofywania energochłonnych lamp z za-
stosowań w oświetleniu zewnętrznym, głównie drogowym. Dodatkowo powszechnie
wiadomo, iż użytkowanie oświetlenia sztucznego w porze nocnej stanowi źródło
niepożądanego zjawiska, jakim jest zanieczyszczenie światłem.

Wraz z historycznym rozwojem różnych rodzajów lamp stosowanych w celach
oświetleniowych, wartości użytkowych parametrów elektrycznych źródeł światła
podlegały i podlegają znaczącym zmianom. Jeszcze do niedawna najistotniejsze
dla konstruktora i użytkownika było uzyskanie stabilnego i działającego relatywnie
długi czas świecenia lampy. Sztuczne źródła światła przeznaczone do oświetlenia
terenów zewnętrznych oceniane są zwykle pod względem skuteczności świetlnej,
trwałości oraz kosztu zakupu, a niewiele uwagi podczas projektowania zewnętrz-
nej instalacji oświetleniowej poświęca się kwestii jej oddziaływania na środowisko.
Typowymi, umieszczanymi w katalogach parametrami opisującymi jakość elek-
trycznych źródeł światła emitujących promieniowanie barwy białej są:

– rozkład widmowy emitowanego promieniowania elektromagnetycznego, ob-
razujący np. względne wartości mocy promienistej przypadające na poszcze-
gólne długości fali,

– strumień świetlny, stanowiący miarę energii promienistej z zakresu od 380 nm
do 780 nm,

– światłość, będąca miarą odpowiadającą wrażeniu jaskrawości, pochodzącej
od rozpatrywanego w danym kierunku źródła światła,

– współrzędne trójchromatyczne barwowe, podawane w postaci danych liczbo-
wych, definiujące barwę emitowanego światła. W przypadku temperaturo-
wych źródeł światła ich współrzędne położenia punktu chromatyczności x,y
w układzie CIE 1931 znajdują się na tzw. krzywej Plancka. Niestety, taka
forma opisu barwy jest mało zrozumiała, albowiem bez naniesienia punk-
tu o podanych współrzędnych na wykres chromatyczności trudno jest sobie
wyobrazić barwę emitowanego promieniowania. A zatem w praktyce, w celu
określenia barwy światła, często operuje się tylko jedną liczbą. Taką możli-
wość daje parametr nazywany temperaturą barwową (T c),

– temperatura barwowa T c, będąca miarą odbieranego przez człowieka wraże-
nia barwy, które wywołałoby promieniowanie ciała czarnego rozgrzanego do
tej temperatury. Punktowi o konkretnie określonej wartości x,y odpowiada
tylko jedna wartość temperatury barwowej. Przyjęto, że światło nazywane
jest ciepło-białym wtedy, gdy T c< 3500 K, ze światłem o barwie neutral-
nej mamy do czynienia, gdy jego Tc zawiera się w przedziale od 3500 K do
4000 K, a ze światłem określanym jako zimne przy T c> 4500 K. Im tempe-
ratura barwowa jest niższa, tym barwa jest cieplejsza, przesunięta w stro-
nę czerwieni. Natomiast im temperatura barwowa jest wyższa, tym barwa
staje się zimniejsza. Pojęciem „temperatury barwowej” powinno operować
się wówczas, gdy promieniowanie wysyłane przez dane źródło światła cha-
rakteryzuje się identyczną chromatycznością jak ciało czarne. Innymi słowy,
punkt chromatyczności (o współrzędnych np. x,y) rozpatrywanego źródła
świata powinien znajdować się na krzywej Plancka. W przeciwnym razie,

70



Wpływ rozkładu widmowego lamp LED, stosowanych w oświetleniu...

gdy punkt chromatyczny nie leży na krzywej ciała czarnego, powinno stoso-
wać się termin „temperatura barwowa najbliższa”,

– temperatura barwowa najbliższa T cp określana jest w przypadku źródeł
światła, których położenie punktu chromatyczności nie znajduje się na krzy-
wej Plancka. Jej wartość oznacza taką temperaturę ciała czarnego, dla któ-
rego barwa postrzegana jest najbardziej zbliżona do barwy rozpatrywanego
źródła,

– skuteczność świetlna η [lm·W−1], której miarą jest liczba lumenów [lm] uzy-
skanych z 1 wata [W] dostarczonej energii elektrycznej. Im ten parametr ma
wyższą wartość, tym źródło jest bardziej energooszczędne,

– ogólny wskaźnik oddawania barw Ra i wskaźnik wierności barwy Rfa,

– trwałość, która dla tradycyjnych źródeł światła definiowana jest jako czas, po
upływie którego 50% badanych lamp nadal świeci. Wraz z pojawieniem się
na rynku źródeł LED wprowadzono inną definicję trwałości, którą oznaczono
symbolem LxBx . Parametr ten informuje o wartości procentowej utrzymania
początkowego strumienia świetlnego w określonej liczbie badanych źródeł
światła.

Do podstawowych czynników wpływających na jakość oświetlania zalicza się:
wymagany poziom natężenia oświetlenia, odpowiedni rozkład luminancji, zacho-
wanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy przedmiotem a tłem, odpowiednie ogra-
niczenie olśnienia (w celu zapewnienia wygody widzenia). Oświetlenie elektryczne
powinno być także zintegrowane z architekturą w tworzeniu estetycznej przestrze-
ni. To podstawowe aspekty, o których wie każdy inżynier, który chce prawidłowo
zaprojektować oświetlenie zewnętrzne (np. drogi).

Warto jednak podkreślić, że w praktyce projektowej poza spełnieniem wymaga-
nych parametrów oświetlenia (ujętych w normach przedmiotowych) nie analizuje
się rozkładu widmowego źródeł światła zainstalowanych w oprawach oświetlenio-
wych. Wynika to z faktu, że nadrzędnym celem oświetlenia elektrycznego jest
umożliwienie człowiekowi widzenia zarówno obiektów, jak i ich otoczenia, i to
te aspekty zostały uwzględnione w polskich normach dotyczących projektowania
oświetlenia zewnętrznego.

Współcześnie istotnymi są także parametry opisujące wpływ danego źródła
światła na środowisko lub organizm człowieka. Niestety parametry te nie są umiesz-
czane w kartach katalogowych lamp. O ile pomijanie tych zagadnień mogło być
nieistotne w czasach powszechnego używania źródeł żarowych, to współcześnie
nowoczesne źródła światła powinny być charakteryzowane nie tylko za pomocą
parametrów opisujących wielkości świetlne. Niezależnie od rodzaju źródła światła,
jego promieniowanie może też mieć bezpośredni i niemal natychmiastowy wpływ
na organizm człowieka. Światło niebieskie, ulokowane w zakresie od 400 nm do
500 nm, może negatywnie oddziaływać na narząd wzroku, m.in. przez przyspieszo-
ne starzenie się siatkówki związane ze stresem oksydacyjnym. Efekt biologiczny
światła zależy od jego rozkładu widmowego, a także od ilości pochłoniętego przez
siatkówkę promieniowania, czasu i częstotliwości ekspozycji oraz rodzaju ekspono-
wanej tkanki. Luminancja jest także czynnikiem o dużym znaczeniu dla rozwoju
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uszkodzeń siatkówki ludzkiego oka. Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła
i opraw oświetleniowych opisują zalecenia zawarte w dokumentach:

– CIE S009-2002 „Photobilogical safety of lamps and lamp sytems”,

– ANSI/IES RP27 „Recommended practice for photobilogical safety for lamps
and lamp sytems”,

– IEC/EN 62471 „Photobilogical safety of lamps and luminaires”, której omó-
wienie znalazło się w dokumentach IEC/TR 62471-2 oraz IEC/TR 62778.

W Polsce dokument IEC/EN 62471 posiada status normy PN-EN 62471 „Bez-
pieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” (PKN, 2010). Z normy
tej wynika konieczność klasyfikowania źródeł światła ze względu na stopień gene-
rowanego przez nie ryzyka dla zdrowia, potencjalnie związanego z ich stosowaniem.
Przy dokonywaniu oceny, czy lampa jest bezpieczna, uwzględnia się bezpośrednie
lub odsunięte w czasie skutki jej użytkowania. Ryzyko użytkowania źródeł światła
ujęte w normie PN-EN 62741 jest związane z możliwością uszkodzenia siatków-
ki, do którego może dojść na drodze fotochemicznej lub termicznej. W każdym
przypadku jest ono uzależnione od długości fali (λ), np. światło niebieskie w za-
kresie od 400 nm do 500 nm może nieść ze sobą nawet 10-krotnie większe ryzyko
uszkodzenia termicznego siatkówki, niż światło zielono-czerwone w zakresie dłu-
gości fali od 500 nm do 700 nm. W związku z tym różne źródła światła mogą być
źródłem potencjalnych zagrożeń o różnym stopniu. Ryzyko to jest również warun-
kowane czasem ekspozycji oraz kątem bryłowym, w którym emitowane jest dane
promieniowanie (gęstością mocy).

Promieniowanie świetlne z zakresu widmowego od 380 nm do 600 nm stymuluje
występujące w ludzkim oku komórki zwojowych RGC (ang. retina ganglion cells),
co przyczynia się do ograniczania wydzielania melatoniny (nazywanej popularnie
hormonem snu lub ciemności), która pełni kluczową rolę w regulacji cyklu około-
dobowego (cyrkadialnego) człowieka. Źródła światła charakteryzujące się podobną
luminancją i strumieniem świetlnym, ale różniące się rozkładem widmowym mocy
promienistej, mogą w odmienny sposób wpływać na cykl cyrkadialny człowieka.

2. Dane i metody

Od czasu opracowania handlowych konstrukcji lamp wyładowczych, tj. od lat
30. XX wieku, w oświetleniu zewnętrznym nie stosuje się lamp żarowych, mimo
iż niemal bezzwłocznie po załączeniu osiągają one nominalną wartość strumienia
świetlnego, nie generują zakłóceń do sieci zasilającej oraz są odporne na czynniki
zewnętrzne, takie jak wilgotność i temperatura otoczenia. Jednakże ich zasadnicze
wady, wynikające z niskiej skuteczności świetlnej (maksymalnie do 16 lm·W−1)
oraz krótkiego „czasu życia” (ok. 1000 h), przekładają się na bardzo wysokie kosz-
ty związane z ich eksploatacją, co sprawia, że tego typu lampy nie są przydatne
w oświetleniu zewnętrznym. Nieprzydatnymi z punktu widzenia ekonomii eksplo-
atacji w oświetleniu zewnętrznym okazują się również żarówki halogenowe (sku-
teczność świetlna do 22 lm·W−1 oraz „czas życia” ok. 2000 h).

W stosunku do lamp żarowych lampy wyładowcze charakteryzują się znacz-
nie wyższą skutecznością świetlną (powyżej 50 lm·W−1) i trwałością (powyżej
10000 h). Jednym z najbardziej popularnych źródeł światła stosowanych w oświe-
tleniu zewnętrznym są wyładowcze wysokoprężne lampy sodowe HPS (ang. high
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pressure sodium), nazywane potocznie „sodówkami”. Skład widmowy promienio-
wania wytworzonego przez tego typu lampę jest ściśle uzależniony od charakte-
ru zjawisk, jakie wykorzystywane są w procesie wytwarzania światła. O właści-
wościach promieniowania w głównej mierze decyduje rodzaj zastosowanego gazu.
W przypadku wysokoprężnych wyładowczych lamp sodowych promieniowanie emi-
towane jest głównie w przedziale długości fal od 550 nm do 640 nm, co w rezultacie
daje wrażenie barwy żółtej. Co prawda w ofercie handlowej dostępne są lampy so-
dowe o wzbogaconym w stosunku do żółtego widmie promieniowania, nazywane
potocznie „białą sodą”, ale biała barwa emitowanego przez nie światła okupiona
jest znacznym zmniejszeniem ich skuteczności świetlnej oraz trwałości, a także wy-
soką ceną, co powoduje, że tego typu źródła światła nie są stosowane popularnie.

Od roku 2000 można mówić o dostępności diod świecących na biało, znajdu-
jących zastosowanie do ogólnych celów oświetleniowych. W coraz większej liczbie
współczesnych opraw oświetleniowych wykorzystuje się lampy LED. Diody elek-
troluminescencyjne LED, które są półprzewodnikowymi źródłami światła, wytwa-
rzają promieniowanie w wyniku zjawiska elektroluminescencji (rekombinacji pro-
mienistej pary dziura–elektron). Tak powstałe promieniowanie jest jednobarwne
i charakteryzuje się bardzo wąskim przedziałem widmowym emitowanego promie-
niowania – jego widmowa szerokość połówkowa wynosi jedynie od kilkunastu do
kilkudziesiąt nanometrów. Jest to bardzo mało w stosunku do zakresu widmo-
wego światła białego, który wynosi 400 nm. Dlatego też funkcjonowanie większo-
ści emitujących światło barwy białej diod LED opiera się na zjawisku konwersji
i mieszaniu światła. W wyniku rekombinacji promienistej w półprzewodnikowym
złączu p-n wytwarzane jest światło niebieskie o długości fali ok. 440 nm–460 nm,
które służy do pobudzania luminoforu generującego światło żółte. Tak powstałe
promieniowanie odznacza się szerokim zakresem widmowym i po dotarciu do ludz-
kiego oka wywołuje w nim wrażenie światła białego. Odpowiedni dobór własności
chemicznych luminoforu oraz proporcji światła niebieskiego i żółtego umożliwiają
producentom wytwarzanie diod o różnorodnych rozkładach widmowych, dzięki cze-
mu możliwe jest uzyskiwanie promieniowania charakteryzującego się temperatu-
rą barwową od ciepłej do chłodnobiałej. Ze względów technologicznych najwyższe
skuteczności świetlne możliwe są do uzyskania w przypadku diod emitujących świa-
tło o wysokich temperaturach barwowych (światło zimne), tj. charakteryzujących
się wysoką procentową zawartością składowej niebieskiej w rozkładzie widmowym
mocy promienistej ich światła.

A zatem pojawia się pytanie: z jakimi konsekwencjami dla człowieka może
wiązać się wymiana klasycznych źródeł światła na lampy półprzewodnikowe ty-
pu LED? Wiele źródeł literaturowych donosi o niekorzystnym oddziaływaniu na
środowisko promieniowania z dużym komponentem światła niebieskiego. Ponadto
Chen i in. (2009) zwrócili również uwagę na problem źródeł światła charaktery-
zującego się dużą zawartością promieniowania długofalowego. Równie interesują-
ce są doniesienia zamieszczone w pracy Chaney (2002), w której wymieniono 65
gatunków drzew i krzewów szczególnie wrażliwych na sztuczne oświetlenie. Z ko-
lei w pracy Matzke (1936) opisano wpływ oświetlenia ulicznego na opadanie liści
w niektórych gatunkach drzew. A zatem problemem wymagającym rozwagi w pro-
cesie projektowania oświetlenia zewnętrznego jest wybór odpowiedniego źródła
światła pod kątem charakterystyki widmowej.
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W celu przeanalizowania wpływu na środowisko naturalne rozkładu widmowe-
go promieniowania emitowanego przez źródła światła rozważono 26 źródeł LED
o różnych barwach emitowanego promieniowania. Uwzględniono także żarówkę
halogenową oraz wysokoprężną lampę sodową. Przyjęto, że każda z lamp emi-
tuje identyczną wartość strumienia świetlnego, co daje możliwość porównywania
wpływu ich rozkładu widmowego na wyznaczane parametry. W tab. 1 zestawiono
parametry opisujące barwę promieniowania emitowanego przez lampy, które pod-
dano analizie. Źródła LED uszeregowano według wartości temperatury barwowej
najbliższej, od najniższej do najwyższej jej wartości. Względne rozkłady widmowe
promieniowania poszczególnych źródeł światła zaczerpnięto z danych katalogowych
europejskich producentów źródeł światła. W celu uniknięcia posądzenia o rekla-
mę autorzy pracy odstąpili od podawania nazw producentów. Na ryc. 1 pokazano
położenie punktów chromatyczności poszczególnych źródeł LED, które (zgodnie
z tab. 2.) oznaczono w następujący sposób: koła wypełnione czarnym kolorem do-
tyczą źródeł światła o tzw. barwie ciepłej, z szarym wypełnieniem dotyczą źródeł
o barwie pośredniej, zaś z białym wypełnieniem – lamp o barwie chłodnej.

Rozkłady widmowe względnej mocy promienistej poszczególnych źródeł, które
poddano analizie, zamieszczono na ryc. 2–8. Lampy o numerach 1 i 2 to diody
LED o niskich temperaturach barwowych (ciepło-białe). Z pewnym przybliżeniem
odwzorowują one promieniowanie emitowane przez wysokoprężną lampę sodową.
Poprzez zastosowanie diody bursztynowej zredukowano promieniowanie w zakresie
fal krótkich od 430 nm do 450 nm. Pozostałe lampy LED to neutralne oraz chłodno
białe źródła światła wykorzystywane do ogólnych celów oświetleniowych. Warto
podkreślić, że przy wyborze źródła światła do konkretnych zastosowań oświetlenio-
wych kluczowe znaczenie ma skuteczność świetlna (parametr będący swego rodza-
ju miarą energooszczędności). W oświetleniowych diodach LED ich skuteczność

Tab. 1. Współrzędne chromatyczne oraz temperatura barwowa najbliższa źródeł
światła, które poddano analizie.

Lp. x [–] y [–] T cp [K] Lp. x [–] y [–] T cp [K]

1. 0,5711 0,4199 1720 15. 0,3488 0,3588 4888

2. 0,5418 0,4093 1859 16. 0,3484 0,3638 4921

3. 0,4422 0,3997 2724 17. 0,3449 0,3528 5012

4. 0,4399 0,3997 2863 18. 0,3365 0,3469 5333

5. 0,4371 0,4045 3000 19. 0,3291 0,3571 5637

6. 0,4316 0,3932 3000 20. 0,3253 0,3372 5828

7. 0,4347 0,3995 3000 21. 0,3212 0,3405 5939

8. 0,4355 0,4010 3000 22. 0,3212 0,3345 6035

9. 0,4350 0,4001 3000 23. 0,3107 0,4123 6188

10. 0,4111 0,3807 3288 24. 0,3167 0,3316 6273

11. 0,4048 0,3893 3500 25. 0,3157 0,3412 6274

12. 0,3882 0,3784 3889 26. 0,3048 0,3196 7061

13. 0,3795 0,3784 4037 27.a) 0,5293 0,4083 1948

14. 0,3770 0,3820 4130 28.b) 0,4333 0,4505 3069

a) Wysokoprężna lampa sodowa (HPS),
b) Lampa żarowa (INC).
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Tab. 2. Określenie barwy emitowanego światła w zależności od wartości tempera-
tury barwowej najbliższej.

Zakres temperatury barwowej najbliższej Barwa emitowanego światła

T cp < 3000 K ciepła

3300 K ¬ T cp < 5000 K neutralna (pośrednia)

T cp > 5000 K zimna (chłodna)

świetlna jest ściśle związana z ich temperaturą barwową. Wraz ze wzrostem tem-
peratury barwowej skuteczność świetlna źródeł LED również rośnie, a tym samym
wzrasta udział składowej niebieskiej w emitowanym promieniowaniu.

W przypadku źródeł LED o bardzo niskich temperaturach barwowych (ryc.
2) udział światła niebieskiego w widmie promieniowania jest w sposób znaczny
zredukowany i wynosi on odpowiednio 1,2% dla lampy o barwie 1720 K oraz 4,6%
dla lampy o barwie 1859 K. Wraz ze wzrostem temperatury barwowej zwiększa się
zawartość promieniowania niebieskiego i tak w przypadku źródeł LED o barwach
promieniowania 2727 K i 2863 K (ryc. 3) wynosi odpowiednio: 18,2% i 20,3%.

Na ryc. 4 zamieszczono 5 różnych rozkładów widmowych źródeł LED o iden-
tycznej barwie emitowanego promieniowania (3000 K). Pomimo identycznej warto-
ści temperatury barwowej najbliższej, procentowa zawartość promieniowania nie-
bieskiego nie jest identyczna. W przypadku źródła LED, dla którego maksimum
promieniowania w obrębie światła niebieskiego przypada dla długości fali 430 nm
(krzywa szara na ryc. 4), procentowa zawartość promieniowania niebieskiego wy-
nosi 27%, natomiast dla źródła LED z maksimum dla 460 nm (krzywa kreskowa na
ryc. 4) wynosi już 24%. Oczywiście różnica nie jest znaczna, bo wynosi zaledwie
3%, ale przykład ten dowodzi, iż do pełnego scharakteryzowania właściwości pro-
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Ryc. 1. Położenie punktów chromatyczności źródeł światła wraz z naniesioną
krzywą ciała czarnego. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 2. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o bar-
dzo niskiej temperaturze barwowej. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o bar-
wie ciepłej. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 4.Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o iden-
tycznej temperaturze barwowej najbliższej, wynoszącej 3000 K. Źródło: opracowanie
własne.
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Ryc. 5. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED. Źró-
dło: opracowanie własne.
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Ryc. 6. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED. Źró-
dło: opracowanie własne.
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Ryc. 7. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED. Źró-
dło: opracowanie własne.
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Ryc. 8. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez źródła LED o wy-
sokiej temperaturze barwowej. Źródło: opracowanie własne.

mieniowania emitowanego przez źródła światła zachodzi potrzeba posługiwania się
rozkładem widmowym.

Światło emitowane przez daną lampę może być charakteryzowane poprzez jego
wpływ na hamowanie wydzielania melatoniny przez organizm człowieka. Współ-
czynnik hamowania wydzielania melatoniny (ang. Melatonin Suppression Index )
jest opisywany zależnością (1):

MSI =

730∫
380

Sn(lamp)(λ) ·M(λ)

730∫
380

SD65(λ) ·M(λ)

, (1)

gdzie: Sn(lamp) – rozkład widmowy rozpatrywanego źródła światła,
SD65 – rozkład widmowy źródła odniesienia, iluminantu D65,
M(λ) – krzywa skuteczności hamowania wydzielania melatoniny.

Wielkości SD65 oraz M(λ) występujące w zależności (1) zamieszczono na ryc.
10. Krzywą skuteczności hamowania wydzielania melatoniny zaczerpnięto z pracy
Aube i in. (2013).

Oświetlenie charakteryzujące się znaczną zawartością promieniowania krótkofa-
lowego stanowi poważny problem dla astronomii. Światło krótkofalowe jest znacz-
nie bardziej rozproszone przez atmosferę niż długofalowe i w związku z tym pro-
mieniowanie o barwie niebieskiej powoduje znaczne utrudnienia w obserwacjach
astronomicznych. Rozjaśnienie nocnego nieba w porze nocnej może nawet unie-
możliwić obserwację obiektów astronomicznych. W literaturze (Aube i in., 2013)
zdefiniowano współczynnik widzialności gwiazd (ang. Star Light Index ), opisany
zależnością (2), który jest miarą wpływu światła na obserwacje astronomiczne.
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SLI =

730∫
380

Sn(lamp)(λ) · V ′(λ)

730∫
380

SD65(λ) · V ′(λ)

, (2)

gdzie: Sn(lamp) – rozkład widmowy rozpatrywanego źródła światła,
SD65 – rozkład widmowy źródła odniesienia, iluminantu D65,
V ′(λ) – krzywa czułości ludzkiego oka przystosowanego do ciemności.

Projektując instalację oświetlenia zewnętrznego, mając na uwadze widoczność
gwiazd, wartość współczynnika SLI powinna być możliwie najmniejsza. Wielkości
SD65 oraz V ′(λ) występujące w zależności (2) zamieszczono na ryc. 11.

Promieniowanie emitowane przez oświetlenie zewnętrzne stanowi także pro-
blem w przypadku uprawy niektórych roślin. Niektóre funkcje roślin (np. kiełko-
wanie i rozwój czy rozkwit) regulowane są przez fotoreceptor o nazwie fitochrom.
W celu określenia wpływu promieniowania na rośliny zdefiniowano współczynnik
fotoczułości fitochromu, który opisuje zależność (3). Jako źródło odniesieniowe
przyjęto typową wysokoprężną lampę sodową.

IPr =

730∫
380

Sn(lamp)(λ) · Pr(λ)

730∫
380

SHPS(λ) · Pr(λ)

, (3)

gdzie: Sn(lamp) – rozkład widmowy rozpatrywanego źródła światła,
SHPS(λ) – rozkład widmowy wysokoprężnej lamy sodowej (HPS),
Pr(λ) – widmo absorpcyjne fitochromu.
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Ryc. 9. Względne rozkłady promieniowania emitowanego przez klasyczną lampę
żarową (linia czarna) oraz przez wysokoprężną lampę sodową (linia szara). Źródło:
opracowanie własne.
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Ryc. 10. Ilustracja wielkości występujących w równaniu (1). Źródło: opracowanie
własne.
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Ryc. 11. Ilustracja wielkości występujących w równaniu (2). Źródło: opracowanie
własne.
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Ryc. 12. Ilustracja wielkości występujących w równaniu (3). Źródło: opracowanie
własne.
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Wielkości SHPS(λ) oraz Pr(λ) występujące w zależności (3) zamieszczono na
ryc. 12. Charakterystykę spektralną fitochromu zaczerpnięto z pracy Hart (1988).

3. Wyniki

Wykorzystując rozkłady widmowe analizowanych lamp obliczono: MSI, SLI
oraz IP r. Wartości poszczególnych współczynników w funkcji temperatury barwo-
wej najbliższej zamieszczono na ryc. 13, 14, 15.

4. Dyskusja

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można jednoznacznie stwierdzić, że
wraz ze wzrostem temperatury barwowej światła emitowanego przez lampy zwięk-
szeniu ulega hamowanie wydzielania melatoniny. Liczne publikacje wskazują, że
fakt ten może wpływać niekorzystnie na zdrowie człowieka. Problem wpływu świa-
tła niebieskiego na organizm człowieka został opisany w bogatej literaturze (Blask
i in., 2009; Cipolla-Neto i in., 2014; Ritcher i in., 2011).

Rytm następujących po sobie dni i nocy wywiera istotny wpływ na poszczegól-
ne rośliny. Światło jako źródło energii jest niezbędnym elementem do ich funkcjo-
nowania, warunkując fotosyntezę. Jednak do przebiegu pewnych procesów w przy-
padku niektórych roślin wymagana jest ciemność. Intensywne użytkowanie oświe-
tlenia sztucznego sprawia, że zostaje zakłócony rytm periodycznych zmian światła
i ciemności. A zatem poddanie ekspozycji na światło sztuczne, np. niektórych od-
mian soi, przełoży się na obniżenie plonów.

Realizacja oświetlenia zewnętrznego, które nie będzie miało negatywnego wpły-
wu na środowisko, wymaga od projektanta dużej wiedzy nie tylko technicznej, ale
i z zakresu nauk biologicznych.

Podstawowym problemem występującym przy projektowaniu oświetlenia ze-
wnętrznego jest potrzeba spełnienia często wzajemnie wykluczających się wyma-
gań. Chcąc ograniczyć negatywny wpływ źródeł światła na hamowanie wydzielania
melatoniny oraz na widoczność gwiazd, wskazanym jest stosowanie lamp o niskich
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Ryc. 13. Zmiana wartości współczynnika MSI w zależności od barwy emitowanego
promieniowania przez lampy. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 14. Zmiana wartości współczynnika SLI w zależności od barwy emitowanego
promieniowania przez lampy. Źródło: opracowanie własne.

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 IP
   

[-
]

Temperatura barwowa najbliższa T    [K]cp

0,2

0,4

0,6

0,0

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

0,8

1,0

5500 6000 6500 7000

HPS

INC

1,2

1,4

1,6

1,8

Ryc. 15. Zmiana wartości współczynnika Ipr w zależności od barwy emitowanego
promieniowania przez lampy. Źródło: opracowanie własne.

temperaturach barwowych. Z ekonomicznego punktu widzenia natomiast źródła te
są mniej atrakcyjne, z powodu mniejszej skuteczności świetlnej. Nie bez znaczenia
pozostaje także fakt, że w oświetleniu zewnętrznym, z uwagi na niskie poziomy
luminancji, zawierające się zwykle w przedziale 0,5–3,5 cd·m−2, ludzkie oko przy-
stosowane jest do widzenia zmierzchowego. Efektem tego jest przesunięcie krzywej
czułości oka w kierunku promieniowania krótkofalowego, którego udział w lampach
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o barwie ciepłej nie jest znaczny. Tak więc biorąc pod uwagę możliwości obniżenia
zużycia energii elektrycznej, przy zachowaniu właściwej percepcji i widoczności,
stosowanie lamp o niskich temperaturach barwowych nie jest wskazane. Źródła
o ciepłej barwie światła nie powinny być także instalowane w pobliżu uprawy
niektórych typów roślin, na co zwrócono uwagę w literaturze (Chen i in., 2009).

5. Podsumowanie

Oświetlenie sztuczne odgrywa istotną rolę nie tylko w procesie widzenia, ale
także oddziałuje na organizmy żywe. Źródła światła o różnych charakterystykach
widmowych mogą w odmienny sposób wpływać na człowieka, zwierzęta, uprawę ro-
ślin czy widzialność gwiazd. Stosowanie w oświetleniu zewnętrznym źródeł światła
o niskich temperaturach barwowych nie wpływa w istotny sposób na hamowanie
wydzielania melatoniny. Nie powoduje także istotnego zanieczyszczenia nocnego
nieba, przez co widoczność gwiazd nie będzie obniżona. Niebieskie światło, które-
go udział zwiększa się w widmie promieniowania wraz ze wzrostem temperatury
barwowej, jest rozproszone przez atmosferę, powodując znaczne zanieczyszczenie
światłem dla obserwacji astronomicznych. W znacznym stopniu tłumi też pro-
dukcję melatoniny. Jednocześnie światło o znacznym udziale składowej niebieskiej
jest korzystnym z punktu widzenia efektywności fitochromu roślin. Z kolei światło
czerwone może mieć niekorzystny wpływ na uprawę roślin. W związku z tym nie
ma możliwości jednoznacznego zdefiniowania uniwersalnego rozkładu widmowego
promieniowania, który nie będzie powodować negatywnych konsekwencji zarówno
dla ludzi, obserwacji astronomicznych, jak i przy uprawie roślin.

Zamieszczone w pracy wyniki upoważniają do stwierdzenia, że projektowanie
oświetlenia zewnętrznego jest zadaniem bardzo trudnym i złożonym. Nie można
tutaj mówić o sztywnych regułach. Każdy projekt powinien być rozpatrywany
indywidualnie z uwzględnieniem wpływu zastosowanego źródła światła (a ściślej
rzecz ujmując – jego charakterystyki spektralnej) na środowisko.
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ENG The effect of spectral power distribution of outdoor LED lamps on the visibility of
stars, melatonin supression and phytochrome efficacy

Abstract: The paper presents tipical spectral distributions of LED lamps (characterized
by different values of nearest color temperatures) used in outdoor lighting installations.
Based on their spectral characteristics, the effect of those light on the metallonin supres-
sion, phytochrome efficacy and star visibility was analyzed. For comparative purposes in
the considerations was taken also incadescent and high-pressure sodium lamp (ie. lamps
that were replaced with modern LEDs in outdoor lighting installations) were also taken
into consideration.

Key words: LED source, spectral distribution, melatonin, visibility of stars.
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