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Zarys treści: Iluminacja obiektów jest dziedziną techniki świetlnej, mogącą znacz-
nie przyczyniać się do wzrostu zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego.
Obecnie stosowane jej metody nie są optymalne pod kątem wysokiej efektywności.
W wielu przypadkach iluminacji obiektów znaczna część strumienia świetlnego nie
jest optymalnie wykorzystywana, można wręcz powiedzieć, niepotrzebnie tracona.
Pojawiają się również problemy penetracji światła do wnętrz obiektów, zwłaszcza
mieszkalnych. Coraz częściej poruszane są aspekty związane z olśnieniem zarów-
no osób znajdujących się wokół obiektu, jak i ich użytkowników. Rozwiązaniem
większości problemów związanych z tradycyjnymi metodami iluminacji obiektów,
wykorzystującymi klasyczny sprzęt oświetleniowy, jest zastosowanie nowej metody
oświetlenia obiektów zewnętrznych. Metoda zakłada użycie projektora multime-
dialnego, który obecnie wykorzystuje się do popularnych pokazów multimedialnych
na zewnętrznych elewacjach obiektów, i została nazwana przez autorów metodą
projektorową. Jest ona połączeniem oraz uzupełnieniem znanych, stosowanych do-
tychczas metod iluminacji, zarówno pod względem efektu oświetleniowego, jak
i technik jego uzyskania. Opisane zostały podstawy teoretyczne metody projekto-
rowej iluminacji obiektu, sposób realizacji iluminacji za jej pomocą oraz badania
jej cech. Badania przeprowadzone zostały na makiecie 3D rzeczywistego obiektu.

Słowa kluczowe: iluminacja obiektów, projekcja rozkładu luminancji, zanieczyszczenie świa-
tłem, olśnienie
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1. Wstęp

Iluminacja obiektu jest jedynym możliwym środkiem pokazania jego obrazu
w porach wieczornych lub nocnych, jak i wyeksponowania w tym czasie cech ar-
chitektonicznych obiektu oraz jego otoczenia za pomocą sztucznego, elektrycznego
oświetlenia (Dugar, 2016; Edensor, 2015; Silkina, 2015; Wang, 2016). Iluminacja
może również diametralnie zmienić postrzegany w świetle dziennym obraz obiek-
tu (O’Farrell, 2007), bardzo często go uatrakcyjnić, wyeksponować formę archi-
tektoniczną oraz detal. Nocne oświetlenie przyczynia się również do podniesienia
atrakcyjności otoczenia obiektu iluminacji. Jest bardzo dobrym środkiem rekla-
mowym zarówno samych obiektów, jak i mieszczących się w nich instytucji, firm,
hoteli, restauracji itd. Dodatkowo sprawdza się jako środek poprawy bezpieczeń-
stwa w bezpośrednim otoczeniu obiektu. Takie są główne cele iluminacji obiektów
(Żagan i Krupiński, 2016).

Coraz częściej w projektach oraz realizacjach iluminacji poruszane są zagadnie-
nia związane z problemami oszczędzania energii elektrycznej oraz zanieczyszcze-
nia światłem środowiska naturalnego. Ocenia się, że w zależności od świadomości
projektanta, dotyczącej tego tematu oraz rodzaju zastosowanej metody i sposo-
bu jej użycia, sprawność iluminacji wynosi od 30% do 60% (Żagan, 2015; Żagan
i Skarżyński, 2017). Można więc powiedzieć, że duża część, a nierzadko większość
strumienia świetlnego wyemitowanego z opraw oświetleniowych w ogóle nie trafia
w elewacje oświetlanych obiektów. Tym samym powoduje to niepotrzebne oświe-
tlenie ich najbliższego otoczenia oraz nieboskłonu (Saraiji, 2009; Saraiji i Oommen,
2012; Skarżyński, 2016). Uzyskiwane poziomy sprawności iluminacji należy więc
uznać, z punktu widzenia zanieczyszczenia światłem środowiska, za niewystarcza-
jące. Warto więc zastanowić się, jak tę sytuację poprawić.

Problem zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego został również za-
uważony i uwzględniony m.in. w normie EN 12464-2 Lighting of work places – Part
2: Outdoor work places (CEN, 2014) oraz jej polskim odpowiedniku (PKN, 2014).
Tab. 1, na której treść składa się część dokumentu Polskiej Normy z rozdziału
zatytułowanego „Światło przeszkadzające”, przedstawia ograniczenia wartości na-
tężenia oświetlenia na powierzchniach obiektów, światłości opraw oświetleniowych,
procentowego dopuszczalnego udziału strumienia świetlnego, kierowanego w pół-
przestrzeń górną (ULR), pochodzącego od opraw oświetleniowych oraz luminan-
cji, zarówno na elewacji obiektów, jak i znaków. Raport „Guide for Floodlighting”
(CIE, 1993) Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej zaleca trzy alternatywne
progi poziomów luminacji średniej: 4 cd·m−2, 6 cd·m−2 oraz 12 cd·m−2. Głównym
powodem określenia tychże progów było zapewnienie efektu odróżnienia oświetla-
nego obiektu od jego ścisłego otoczenia. Raport uzależniał je więc od luminancji
tła. Określone były trzy poziomy jasności otoczenia: niska, średnia oraz wysoka.
Jak widać, nie było to jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniowane, stąd można by-
ło zdać się jedynie na doświadczenie projektanta oraz jego obserwację otoczenia
obiektu. Należy również podkreślić, że raport CIE nie ma charakteru nakazowego,
a zawiera jedynie zalecenia.

Pod względem sposobu montażu sprzętu oświetleniowego norma jest bardzo
restrykcyjna. Całkowicie wyklucza instalację opraw oświetleniowych w położeniu
i ukierunkowaniu, dla których strumień świetlny wysyłany jest w półprzestrzeń
górną. Określone to zostało w udziale procentowym w zależności od zdefiniowanych
stref środowiskowych.
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Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne światło przeszkadzające pochodzące od ze-
wnętrznych instalacji oświetleniowych (Polska Norma PN-EN 12464-2 2014). E1
– strefa całkowicie ciemna (np. parki narodowe lub miejsca chronione), E2 – strefa
niskiej jaskrawości (np. zamieszkane tereny wiejskie), E3 – strefa średniej jaskra-
wości (np. tereny przemysłowe i tereny podmiejskie), E4 – strefa wysokiej jaskra-
wości (np. centra miast i strefy komercyjne).

Strefa środowiskowa: E1 E2 E3 E4

Pionowe natężenie oświetlenia, Ev [lx] ∗) a) 2 5 10 25
b) 0 1 2 5

Światłość oprawy, I [cd] a) 2500 7500 10000 25000
b) 0 500 1000 2500

Światło wypromieniowane w górę, ULR [%] 0 5 15 25

Luminancja na fasadzie budynku, Lb [cd·m−2] 0 5 15 25

Luminancja znaków, szyldów, Ls [cd·m−2] 50 400 800 1000

a) wartości przed czasem przyciemnienia,
b) wartości po czasie przyciemnienia,
∗) w przypadku braku ustaleń czasu przyciemnienia, nie powinny być przekraczane wartości

wyższe, a wartości niższe zaleca się jako granice preferowane.

W roku 2017 Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa opracowała raport „Gu-
ide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting instal-
lations”, w którym również poruszono te zagadnienia (CIE, 2017). O ile wcześniej
wspomniana norma dotyczy tylko krajów europejskich, o tyle raport jest ogól-
nonarodowy. Potwierdzono w nim słuszność zastosowanych ograniczeń pionowego
natężenia oświetlenia Ev, jak i podtrzymano ograniczenia luminancji na elewacji
oświetlanego światłem sztucznym obiektu, rozszerzając natomiast strefy środowi-
skowe. Wprowadzono strefę E0, która podobnie jak E1 jest całkowicie wyłączona
z oświetlenia elektrycznego. Strefa dotyczy Parków Ciemnego Nieba (ang. Interna-
tional Dark Sky Park) oraz miejsc ważnych obserwatoriów astronomicznych. Jest
ona zatem odpowiednikiem strefy E1 normy europejskiej. Dotychczasowa strefa
E1 zdefiniowana została z kolei jako niezamieszkałe obszary wiejskie („Relatively
uninhabited rural areas”). Określenia stref E2, E3, E4 pozostały niezmienione. Po-
dobnie jak w europejskiej normie wszystkie strefy zostały przedstawione opisowo.

Z przytoczonych publikacji jednoznacznie wynika, że tematyka zanieczyszcze-
nia światłem środowiska naturalnego jest bardzo ważna, a problemy z nią związane
coraz bardziej dostrzegane. Analizując wymienione dokumenty można stwierdzić,
że obecnie zrealizowane iluminacje obiektów oraz nowe projekty, wykonywane przy
wykorzystaniu tradycyjnych metod oświetlenia obiektów zewnętrznych, w większo-
ści przypadków nie powinny być z punku normalizacyjnego dopuszczalne. Wiele
z obecnie wykonanych i zrealizowanych już obiektów iluminacji zakłada bowiem
użycie opraw oświetleniowych, których strumień świetlny emitowany w półprze-
strzeń górną przewyższa dopuszczalne, w najmniej rygorystycznym przypadku
25%. Z założenia dotyczy projektów, w których zastosowano choćby jedną opra-
wę oświetleniową montowaną na poziomie gruntu, ale problem występuje również
w przypadku opraw wolnostojących.

Trudno oczekiwać, aby każdy projekt iluminacji zakładał oświetlenie budynku
za pomocą opraw oświetleniowych, których strumień świetlny skierowany jest je-
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dynie w półprzestrzeń dolną, co obecnie uznać należy za praktycznie jedyny sposób
na to, by spełnić wymagania normalizacyjne. Praktycznie wiąże się to również z ko-
niecznością montażu sprzętu oświetleniowego tylko i wyłącznie na elewacji obiek-
tu. Niewyobrażalne jest przecież montowanie masztów oświetleniowych wyższych
niż oświetlany obiekt. Często również projekty takie są niemożliwe w realizacji
ze względu na architekturę obiektu oraz wymogi techniczne czy konserwatorskie
związane z ochroną architektoniczną.

Badania pokazują, że iluminacja obiektu za pomocą opraw oświetleniowych,
których strumień świetlny skierowano w półprzestrzeń dolną, w większości przy-
padków nie jest pozytywnie odbierana przez oglądających efekt oświetlenia (Ża-
gan i Skarżyński, 2017). Problemem jest również fakt, że w takich przypadkach
z kierunków i punktów obserwacji, które zwykle znajdują się na poziomie gruntu,
widoczne będą czynne powierzchnie opraw oświetleniowych. Skutkiem tego będzie
zaburzenie efektu oraz niespełnienie niektórych zasad iluminacji obiektów (CIE,
1993; O’Farrell, 2007; Żagan i Krupiński, 2016). W takim przypadku pojawi się
również duże ryzyko wystąpienia olśnienia. Pomiar oraz eliminacja tego efektu
są często poruszanymi w publikacjach naukowych zagadnieniami (Bullough i in.,
2008; Clear, 2013; Słomiński, 2011, 2016a, 2016b, 2016c; Tashiro i in., 2015; Bre-
mond i Saint-Jacques, 2016). Między innymi z tych dwóch powodów przeważająca
liczba realizacji iluminacji obiektów opiera się na oświetleniu obiektów za pomocą
opraw, których oś optyczna skierowana jest w półprzestrzeń górną, licząc się z je-
go negatywnymi skutkami. Należy więc zastanowić się, jak tę sytuację poprawić
i sprawić, aby projekty były jak najlepsze z estetycznego punktu widzenia oraz
jak najmniej szkodziły środowisku naturalnemu. Sprawić, aby iluminacja obiek-
tów nie była postrzegana jako środek zbędny, powodujący niepotrzebne zużycie
energii elektrycznej, oraz jako pierwszy element, który można w łatwy sposób wy-
eliminować, ograniczając emisję światła do atmosfery.

2. Tradycyjne metody iluminacji obiektów

Obecnie iluminacje obiektów realizowane są przy wykorzystaniu trzech metod:
płaszczyznowej, akcentowej oraz mieszanej (Żagan i Krupiński, 2016). Ich nazwy
mają związek z efektami wizualnymi osiąganymi na oświetlonych obiektach. Me-
toda płaszczyznowa ma za zadanie oddziaływać wizualnie na obserwatora całymi
oświetlonymi elewacjami obiektu – płaszczyznami. Należy pamiętać, że osiągany
za pomocą tej metody efekt oświetleniowy cechuje się z założenia dużą równomier-
nością luminancji, co uważane jest za wadę tej metody. W efekcie obraz wieczorny
obiektu może zostać niepotrzebnie spłaszczony. Konieczne jest więc umiejętne róż-
nicowanie poziomów luminacji średniej na powierzchniach poszczególnych elewacji
oraz ich częściach w celu spełnienia zasad iluminacji obiektów (CIE, 1993; Żagan
i Krupiński, 2016). Pod względem wizualnym chodzi przede wszystkim o zasadę
akcentowania krawędzi iluminowanego obiektu oraz wzmacnianie głębi i wysokości
obiektu. Metoda ta często nazywana jest ogólną, co ma związek z miejscem zain-
stalowania sprzętu oświetleniowego. Najczęściej są to miejsca odległe od obiektu,
gdzie za pomocą wysokostrumieniowych reflektorów i naświetlaczy o szerokim kącie
użytecznym rozsyłu strumienia świetlnego następuje ogólne, całościowe jego oświe-
tlenie. Metoda uważana jest także za najbardziej ekonomiczną, z uwagi na liczbę
opraw oświetleniowych wykorzystanych w projekcie. Należy jednak pamiętać, że
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z uwagi na duży plac budowy instalacji oświetleniowej w niektórych przypadkach
może być to kosztowne. Efekt oświetleniowy przy użyciu tej metody jest łatwy do
przewidzenia dla projektanta. W głównej mierze jego zadaniem jest odpowiedni
dobór sprzętu oświetleniowego oraz jego rozmieszczenia wokół obiektu w taki spo-
sób, aby zalecenia dotyczące średniej luminacji były spełnione. Ryc. 1 przedstawia
symulację komputerową iluminacji kościoła św. Anny w Warszawie, która została
zrealizowana według koncepcji iluminacji metodą płaszczyznową/ogólną.

Ze względu na zwykle duże odległości od obiektu oprawy oświetleniowe cha-
rakteryzują się wysokimi światłościami. Charakterystyczne jest również ich ukie-
runkowanie w stosunku do elewacji. Zwykle są to kierunki zbliżone do ortogonal-
nych do oświetlanych powierzchni. Niesie to za sobą ryzyko wystąpienia olśnienia
przykrego, penetracji światła do wnętrza obiektu oraz znacznego zanieczyszczenia
środowiska światłem, pochodzącym bezpośrednio od opraw oświetleniowych.

Drugim sposobem iluminacji obiektów jest budowanie jego wieczornego ob-
razu za pomocą akcentów świetlnych, stąd nazwa – metoda akcentowa. Często
używa się również określenia „metoda punktowa” ze względu na montaż opraw
oświetleniowych, zwykle umiejscowianych punktowo na elewacji obiektu lub blisko
niego. W przypadku metody płaszczyznowej uzyskiwany efekt oświetleniowy jest
zbliżony do tego, z jakim mamy do czynienia w świetle dziennym. W przypadku
metody akcentowej obraz iluminowanego obiektu jest z założenia odmienny, a efekt
oświetleniowy staje się trudniejszy do przewidzenia. Dodatkowo metoda akcento-
wa w wielu przypadkach diametralnie zmienia dzienny obraz obiektu (ryc. 2). Nie
zawsze jest to wskazane i pożądane, stąd szczególnie przy tej metodzie zaleca się
specjalny tok projektowania iluminacji (Krupiński 2011a, 2012). Projektant oświe-
tlenia powinien posłużyć się symulacjami komputerowymi, których wynikiem są
fotorealistyczne (Krupiński, 2011b) lub okorealistyczne HDR (Cai i Chung, 2011;
Konis i in., 2011; Konis, 2014) wizualizacje. Pozwala to wyeliminować projekty nie-
udane i przypadkowe. W przeciwieństwie do metody płaszczyznowej, w przypadku
zastosowania tej metody iluminacji próby terenowe są w zasadzie niemożliwe do
realizacji (Krupiński, 2015, 2016).

Aby nie zaburzyć założenia architektonicznego obiektu (Wachta i Bojda, 2016),
projektant, stosując metodę akcentową, powinien mieć duże wyczucie artystyczne
oraz posiadać wiedzę architektoniczną. Metoda ma jednak wiele zalet, jak choćby
to, że potencjalne olśnienie przykre, pochodzące bezpośrednio od opraw oświetle-
niowych, ograniczone jest do minimum. Ma to związek z instalacją oświetleniową,
której czynne powierzchnie świecące nie są widoczne dla obserwatora. Penetra-
cja światła do wnętrza obiektu jest również mniejsza w porównaniu do metody
płaszczyznowej. Sprawności iluminacji, przy przemyślanym projekcie oświetlenio-
wym, również są większe. Obowiązująca norma EN 12464-2 (CEN, 2014), ograni-
cza stosowanie tej metody, ponieważ w przypadku większości projektów oprawy
oświetleniowe skierowane są w półprzestrzeń górną, co powoduje przekroczenie
dopuszczalnej wartości 25-procentowego udziału wypromieniowanego strumienia
świetlnego w tym kierunku. Projekt oświetleniowy wykonany metodą akcentową
z założenia też wiąże się z największymi kosztami instalacyjnymi i eksploatacyjny-
mi. Związane jest to przede wszystkim z wymaganą, zwykle dużą ilością sprzętu
oświetleniowego. Metoda ta ma ponadto charakter ingerencyjny w strukturę obiek-
tu, co często wyklucza ją z zastosowania pomimo tego, że symulacje komputerowe,
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Ryc. 1. Symulacja komputerowa iluminacji kościoła św. Anny w Warszawie –
metoda płaszczyznowa iluminacji. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Symulacja komputerowa iluminacji metodą akcentową – kościół św. Anny.
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Mieszana metoda iluminacji kościoła św. Anny – symulacja komputerowa.
Źródło: opracowanie własne.

pokazujące efekt estetyczny iluminacji, są przez inwestora, architekta czy też kon-
serwatora zabytków odbierane lepiej, niż w przypadku metody płaszczyznowej.

Trzecią znaną metodą iluminacji obiektu jest metoda mieszana. Stanowi ona
połączenie wszystkich opisanych wyżej metod. Często stosowana jest jako rozwinię-
cie metody akcentowej celem spełnienia zasad iluminacji obiektów, w przypadkach
wywołania akcentów świetlnych, które powodują ich łamanie, przede wszystkim
zasady spójności obrazu oświetlanego obiektu (Żagan, 2011; Żagan i Krupiński,
2016). Metoda płaszczyznowa jest w tym przypadku tłem dla akcentów świetl-
nych. Ryc. 3 przedstawia symulację komputerową dla takiego rozwiązania. Obraz
utworzony przez zainstalowane na elewacji kościoła oprawy oświetleniowe jest sto-
nowany przez podkład iluminacyjny metody płaszczyznowej.

Wybór metody iluminacji uzależniony jest od kilku czynników zarówno tech-
nicznych, jak i estetycznych (Bewszko i Wachta, 2011; Malska i Wachta, 2016;
Żagan i Krupiński, 2016, 2017). Metoda płaszczyznowa zalecana jest dla obiek-
tów widocznych z dalekich punktów obserwacji, ponieważ jakiekolwiek akcento-
wanie detalu architektonicznego nie byłoby zauważalne. Sprawdza się również dla
obiektów małych gabarytowo. Podejmowane są próby oświetlenia płaszczyznowego
dużych obiektów, jednak wiąże się to z małą sprawnością oświetlenia, olśnieniem
oraz dużym stopniem zanieczyszczenia światłem środowiska naturalnego. Metoda
akcentowa z kolei dobrze sprawdza się w przypadku bliskich punktów obserwacji.
Wówczas podkreślenie światłem detalu architektonicznego staje się zauważalne.
Stosowana jest zarówno dla małych, jak i dużych gabarytowo obiektów.
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Często o wyborze metody decydują również aspekty konserwatorskie, jako że
do najczęściej wybieranych obiektów iluminacji należą obiekty zabytkowe. Pomi-
mo chęci oświetlenia akcentowego bardzo często nie ma zgody na montaż sprzętu
oświetleniowego na ich elewacji. Wówczas mimo pewnych wad metoda płaszczy-
znowa jest jedynym rozwiązaniem oświetleniowym.

Coraz częściej czynnikiem determinującym wybór metody iluminacji obiektu
jest problem zanieczyszczenia światłem środowiska, penetracja światła do wnętrza
obiektu oraz ryzyko wystąpienia olśnienia. Świadczy to o rosnącej świadomości
tych problemów zarówno wśród projektantów iluminacji, jak i użytkowników obiek-
tu. Wiąże się to z chęcią spełnienia wymagań normalizacyjnych i potrzebą uzyska-
nia przez dany obiekt certyfikatów wielokryterialnych oceny jakości oraz wpływu
budynku na środowisko. Certyfikaty te, zwłaszcza dla nowopowstałych lub rewita-
lizowanych obiektów, są jednym ze standardów w branży nieruchomości. Definiują
one standardy najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, bu-
dowania i użytkowania obiektów (Alyami i Rezgui, 2012; Komurlu i in., 2015; Lee,
2012, 2013), dotycząc wielu aspektów technicznych, także oświetleniowych.

Należy również oczekiwać, że wraz z rosnącą liczbą oświetlanych obiektów oraz
rozwojem wysokoluminancyjnych opraw oświetleniowych (LED) te aspekty będą
decydujące przy wyborze metody iluminacji. Sprzęt iluminacyjny tego typu bardzo
często staje się atutem projektów, głównie ze względu na małe gabaryty linii świetl-
nych oraz możliwość sterowania strumieniem świetlnym oraz barwą. Dostrzegane
są jednocześnie zagrożenia płynące z jego zastosowania. Zagrożenia, które niestety
trudno jest wyeliminować całkowicie. Oprawy te, zwykle wieloźródłowe, charak-
teryzują się bardzo wysoką luminancją nieosłoniętych źródeł światła. Stanowi to
duże zagrożenie pod względem zarówno uzyskania właściwego efektu iluminacji,
jak i możliwości wystąpienia olśnienia przykrego o znacznej wartości.

3. Iluminacja obiektu za pomocą projekcji rozkładu luminancji

W ostatnim dziesięcioleciu bardzo popularnym środkiem rozrywki w miejscach
publicznych stały się multimedialne spektakle świetlno-muzyczne. Zwykle są to
kilku-, maksymalnie kilkunastominutowe pokazy, polegające na wyświetleniu za
pomocą projektora multimedialnego na elewacji obiektu animacji komputerowych.
Uzyskiwane podczas takich eventów poziomy luminancji na obiektach mieszczą się
w zakresie zalecanych poziomów dla iluminacji obiektów (CIE, 1993; CIE, 2017;
CEN, 2014; PKN, 2014; Żagan i Krupiński 2016). Należy więc zastanowić się nad
możliwościami wykorzystania tej technologii jako stałej iluminacji obiektu oraz
dokonać analizy takiego zastosowania pod względem zarówno estetycznym, jak
i technicznym.

Ponieważ w takim przypadku źródłem iluminacji obiektu jest projektor mul-
timedialny, przy jego pomocy na elewacji dowolnego obiektu może zostać przed-
stawiony efekt oświetleniowy, zarówno ten uzyskiwany za pomocą dotychczas zna-
nych i stosowanych metod, jak i całkowicie uniezależniony od specyfiki klasycznego
sprzętu oświetleniowego. Ryc. 4 przedstawia iluminację makiety obiektu wykona-
ną projektorem multimedialnym, symulując akcentową metodę iluminacji. Jest to
symulacja użycia linii świetlnych. Tego typu projekt, co prawda możliwy do re-
alizacji za pomocą klasycznego sprzętu oświetleniowego, stanowiłby jednak dużą
ingerencję w strukturę obiektu. Można więc z powodzeniem stwierdzić, że ilumi-
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Ryc. 4. Projekcja akcentowego rozkładu luminancji na makietę obiektu. Źródło:
opracowanie własne.

nacja przy wykorzystaniu projektora multimedialnego rozwiązuje większość pro-
blemów iluminacyjnych, dając jednocześnie nowe możliwości kreowania nocnego
obrazu obiektu.

Zastosowanie projektora multimedialnego ma kilka charakterystycznych cech.
Luminancja średnia na powierzchni oświetlonego obiektu jest ograniczona do lu-
minancji, jaką realizuje przy zadanej odległości konkretny model wykorzystane-
go projektora multimedialnego bądź zespół kilku takich urządzeń. W przypadku
symulacji metody akcentowej iluminacji obiektu nie będzie więc występować wy-
palenie luminancji w miejscach zainstalowania wirtualnego sprzętu oświetleniowe-
go, czyli znane niepożądane zjawisko, którego projektanci iluminacji oraz samego
sprzętu iluminacyjnego starają się unikać. Można zatem stwierdzić, że z estetycz-
nego punktu widzenia stanowi to dużą zaletę zastosowania tej metody iluminacji.
Jest to jednak trudne zadanie, a przy większości projektów wręcz niemożliwe.

Symulując za pomocą takiego systemu oświetleniowego metodę akcentową ilu-
minacji projektant ma możliwość przedstawienia dowolnego wariantu oświetlenia,
nawet niemożliwego do zrealizowania w przypadku metod tradycyjnych. Możliwe
jest zróżnicowanie luminancji na wybranych częściach elewacji, sztuczne cieniowa-
nie, uniezależnione od kierunku padania światła czy też niemal całkowite wyelimi-
nowanie cieni niepożądanych. Zaletą tego typu rozwiązania oświetleniowego jest
również mniejsza wrażliwość uzyskanego efektu na nierówności elewacji, które wy-
stępują na powierzchni każdego obiektu. Za pomocą mapowania luminancji można
wirtualnie poprawić również wygląd elewacji, zmieniać jej kolorystykę, częściowo
zamaskować zniszczenia, zabrudzenia, jak również dokonać wirtualnej odbudowy
3D brakujących elementów elewacji, zapewniając jedynie prostą powierzchnię, od
której światło może się odbić. Można zatem powiedzieć, że oświetlony obiekt bę-
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dzie wówczas pod względem swojej formy architektonicznej odmienny niż w porach
dziennych, często atrakcyjniejszy dla obserwatora.

Iluminacja obiektu metodą projekcji rozkładu luminancji może być również
zmienna w czasie. Za pomocą jednego systemu oświetleniowego możliwe jest zasto-
sowanie projektu wielowariantowego, uwzględniającego iluminację codzienną, oko-
licznościową oraz rozwinięcie jej o animację oświetlenia, czyli tworzenie spektakli
świetlnych połączonych z dźwiękiem. Możliwa jest również szybka implementacja
popularnego obecnie videomappingu podczas cyklicznych imprez eventowych. Mo-
że to być również dodatkową zachętą do ich stosowania, a zatem uatrakcyjnienia
miejsca, w którym obiekt się znajduje.

Metoda ma również bardzo dużo zalet pod względem technicznym. Jej za-
stosowanie znacznie upraszcza system konserwacji oświetlenia. W zasadzie opiera
się on jedynie na konserwacji jednego urządzenia – projektora multimedialnego.
Nie będzie występował częsty problem zanieczyszczenia powierzchni świecących
opraw oświetleniowych przez liście, kurz, odchody ptaków itp., które diametralnie
zmieniają zamierzony efekt oświetleniowy wraz z upływem czasu. Nie ma potrze-
by, jak w klasycznych metodach iluminacji, weryfikacji wypalenia pojedynczych
źródeł światła w oprawach oświetleniowych. Typowe trwałości źródeł światła sto-
sowanych w sprzęcie projekcyjnym co prawda oscylują obecnie wokół poziomów
500–4000 godzin, jednakże i w tę część techniki świetlnej i techniki video zaczyna
wchodzić technologia laserowa oraz LED, zatem można się spodziewać, że trwałości
źródeł światła będą coraz większe. Ten sam problem dotyczy również szczelności
sprzętu projekcyjnego. Większość obecnie dostępnych na rynku multimedialnym
urządzeń nie występuje w wersjach mogących pracować w ujemnych temperaturach
oraz przy dużej wilgotności powietrza. Głównie związane jest to z potrzebą chło-
dzenia wysokomocowych (od 3 kW do nawet 10 kW), wyładowczych źródeł światła
obecnie stosowanych w projektorach. W tym przypadku również należy stwierdzić,
że technologia LED w perspektywie kilku lat rozwiąże ten problem. Urządzenia
staną się szczelne oraz bardziej kompaktowe i energooszczędne niż obecnie. Z po-
wodzeniem będzie można montować je do ulicznych słupów oświetleniowych czy
okolicznych zabudowań, a nie – jak ma to miejsce obecnie – na specjalnie do tego
celu przygotowanej konstrukcji.

Jako dużą zaletę techniczną należy również uznać brak ingerencji w strukturę
oświetlanego obiektu, dzięki czemu w przypadku obiektów zabytkowych nie będzie
potrzeby konsultacji konserwatorskich. Metoda akcentowa jest bardzo często pożą-
danym, z estetycznego punktu widzenia, efektem oświetlenia obiektu. Wykluczana
jest jednak często z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej, ponieważ oprawy
oświetleniowe montowane są bezpośrednio na elewacji. W przypadku jednak uży-
cia projekcji rozkładu luminancji realizacja efektu będzie możliwa bez uszczerbku
architektonicznego.

Należy zauważyć, że metoda ta nie w każdych warunkach jest możliwa do zasto-
sowania. Podobnie jak przy pokazach videomappingowych, ograniczeniem okazują
się perspektywa obserwacji oraz otoczenie obiektu. Trudno wyobrazić sobie ilumi-
nację obiektu, przed którym występuje silne zadrzewienie.

4. Metoda projektorowa a zanieczyszczenie światłem

Metoda opiera się na projekcji rozkładu luminancji, który wcześniej został zde-
finiowany przez projektanta oświetlenia w dowolnym programie graficznym. Może
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to być zarówno prosty program typu MS Paint, jak i aplikacje bardziej zaawan-
sowane, pracujące w grafice 2,5D, czyli na warstwach, takie jak Photoshop, Gimp
itp. Podobnie jak w opracowywaniu spektaklu videomappingowego, pierwszym
zadaniem projektanta jest stworzenie odpowiednich masek oświetlanego obiek-
tu, zarówno obrysu obiektu, jak i stref newralgicznych. Maskowanie to umożliwia
ograniczenie oświetlenia jedynie do części obiektu, na której realizowany jest za-
mierzony efekt oświetleniowy, z pominięciem jego otoczenia, otworów okiennych
oraz stref przyczyniających się do wzrostu olśnienia osób wokół obiektu. Maski
te są monochromatyczne z maksymalnym kontrastem. W celu przeprowadzenia
dogłębnych badań postanowiono wykorzystać makietę obiektu. Opracowano kom-
puterowy model Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, który został wy-
drukowany w technologii LPD (Layer Plastic Deposition). Umożliwiło to prze-
prowadzenie badań cech metody projektorowej w ciemni fotometrycznej. Ryc. 5
przedstawia maskę główną wykonaną dla makiety obiektu Gmachu Głównego Po-
litechniki Warszawskiej.

Wyświetlona z projektora multimedialnego maska musi zostać idealnie dopa-
sowana do obiektu. Można powiedzieć, że taka iluminacja w pełni symuluje znaną
metodę płaszczyznową oświetlenia obiektu z użyciem klasycznego sprzętu oświetle-
niowego ze wszystkimi cechami wizualnymi. Na ryc. 6 wyraźnie są one dostrzegane.
Obraz iluminowanego obiektu jest spłaszczony, podobnie jak w przypadku zasto-
sowania klasycznych opraw oświetleniowych. Należy jednak zauważyć, że luminan-
cja tła makiety jest niewielka, więc zanieczyszczenie światłem otoczenia obiektu
będzie znikome. Można się o tym przekonać wykonując pomiar rozkładu luminan-
cji (ryc. 7). Przeprowadzono go matrycowym miernikiem luminancji LMK firmy
Technoteam.

Zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego zależeć będzie od jakości
użytego projektora multimedialnego, przede wszystkim od kontrastu, jakim dane
urządzenie będzie się charakteryzowało (Słomiński i Krupiński, 2018).

Ryc. 7 pokazuje wrażliwość położenia oraz wpływ dokładności tworzonej maski
na końcowy efekt eliminacji zanieczyszczenia światłem otoczenia obiektu. Proces
maskowania obrysu obiektu oraz dokładność dopasowania maski muszą być jak
największe, gdyż w przeciwnym razie światłości w niepożądanych kierunkach nie
są całkowicie eliminowane, co może wpłynąć na negatywny odbiór projektu ilu-
minacji. W ścisłym otoczeniu obiektu, na pobliskich budynkach, drzewach itp.
pojawią się rozkłady luminancji, które dla oka obserwatora nie będą czymś na-
turalnym lub oczekiwanym, a wówczas automatycznie kierowane jest ono w te
miejsca.

Za pomocą dalszego maskowania obiektu niemal całkowicie można wyelimino-
wać penetrację światła do jego wnętrza. Jest to kolejna zaleta zastosowania masek
graficznych.

Tak utworzona maska wyświetlona na wyświetlanym jednolitym rozkładzie lu-
minancji z projektora skutecznie eliminuje oświetlenie otoczenia obiektu we wszyst-
kich niepożądanych kierunkach. Ryc. 8 przedstawia finalny rozkład luminancji
projektu iluminacji makiety Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej z za-
stosowaniem całkowitego maskowania wszystkich niepożądanych stref.

Należy dodać, iż ciągły rozwój mocy obliczeniowych współczesnych kompu-
terów pozwala na implementację techniki dynamicznego maskowania stref new-
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Ryc. 5. Monochromatyczna maska główna obrysu obiektu dla Makiety Gmachu
Głównego Politechniki Warszawskiej. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Projekcja stałego, ograniczonego do obrysu makiety Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej rozkładu luminancji. Źródło: opracowanie własne.

ralgicznych. Na podstawie analizy obrazu pochodzącego z kamery skierowanej na
obiekt można w czasie rzeczywistym wyciemniać strefy, w których znajdują się
ludzie mogący patrzeć w kierunku projektora. Pozwala to wyeliminować problem
olśnienia przykrego występującego nawet w strefie obiektu, która jest bezpośrednio
oświetlana przez projektor (Słomiński i Krupiński, 2018).
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Ryc. 7. Rozkład luminancji na powierzchni rzeczywistego modelu obiektu z nanie-
sionymi maskami wyciemniającymi obrys obiektu. Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 8. Całkowita eliminacja oświetlenia niepożądanych stref obiektu oraz oto-
czenia. Źródło: opracowanie własne.
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5. Podsumowanie i wnioski

Obecnie obowiązujące zalecenia dotyczące oświetlenia terenów zewnętrznych
znacznie ograniczają możliwości iluminacji obiektów tradycyjnymi metodami z za-
stosowaniem klasycznego sprzętu oświetleniowego, w restrykcyjny sposób regulu-
jąc dopuszczalne poziomy luminancji na elewacjach obiektów. Zalecenia eliminu-
ją możliwość stosowania opraw oświetleniowych, które emitują strumień świetlny
w półprzestrzeń górną. Ma to związek zarówno z oszczędnością energii elektrycznej,
jak i dbałością o ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego światłem.

Nowa metoda iluminacji obiektu polegająca na użyciu projektora multime-
dialnego zamiast klasycznego sprzętu iluminacyjnego jest dobrym rozwiązaniem
większości problemów, z jakimi obecnie muszą zmierzyć się projektanci iluminacji.
Potwierdzają to badania przeprowadzone w ciemni fotometrycznej z wykorzysta-
niem projektora multimedialnego. Za pomocą jednego, maksymalnie kilku urzą-
dzeń możliwe jest osiągnięcie podobnych estetycznie projektów oświetleniowych
do tych, które są uzyskiwane klasycznymi metodami iluminacji z użyciem opraw
oświetleniowych. W przypadku zastosowania metody projektorowej możliwa jest
realizacja projektów o wysokiej sprawności. Stosunkowo łatwe do implementacji
staje się również ograniczenie zanieczyszczenia światłem otoczenia. Można to uzy-
skać za pomocą umiejętnego dopasowania parametrów obiektywu do proporcji
oświetlanej elewacji oraz przy wykorzystaniu maskowania obrysu obiektu. Pre-
cyzyjne maskowanie otworów okiennych z kolei całkowicie eliminuje niepożądaną
penetrację światła do wnętrza obiektu oraz ryzyko wystąpienia olśnienia przykre-
go. Dynamiczne maskowanie postaci znajdujących się na tle elewacji pozwala na
eliminację olśnienia osób znajdujących się pomiędzy obiektem i projektorem. Ar-
chitekci, tworząc koncepcje nowych obiektów czy też rewitalizując już istniejące,
często rezygnują z oświetlenia iluminacyjnego, z uwagi na bariery zawarte w normie
EN 12464-2 dotyczące dopuszczalnych procentowych wartości ULR. Niespełnienie
tych wymagań automatycznie zmniejsza szanse uzyskania wysokich not certyfika-
cji obiektów. Certyfikacje te uwzględniają w swojej ocenie również innowacyjność.
Można więc sądzić, że takie projekty nie będą już stanowiły dodatkowego obcią-
żenia, a staną się wręcz atutem pomocnym przy uzyskaniu wyższych not punkto-
wych.
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ENG Projector method as a solution to light pollution i elimination of glare in
floodlighting

Abstract: Floodlighting of objects is the field of light technology that can significantly
contribute to the increase in light pollution of the natural environment. Current methods
of floodlighting of objects are not optimal in terms of high lighting efficiency. It is esti-
mated that in most cases of the objects floodlighting a significant part of the luminous
flux is not used- you can even say unnecessarily lost. There are also problems of light
penetration into the interior of objects, especially residential ones. The aspects related
to the glare of people around the facility i inside users are increasingly being discussed.
The solution to most problems related to traditional methods of floodlighting of objects
using classic lighting equipment is the use of a new lighting method for external objects.
The method assumes the use of a multimedia projector, which is currently used for po-
pular multimedia shows on the facades of external objects. This name of the method
given by the authors is the projector method. It is a combination i supplementation of
the previously known floodlighting methods, both in terms of lighting effect i techniques
for its obtaining. The theoretical basis of the projector’s method of floodlighting of the
object, the way of realizing the floodlighting with it i the study of its features have been
described. The research was carried out on a 3D model of the real object.

Key words: light-pollution; floodlighting; luminance distribution projection; discomfort glare.
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