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Wprowadzenie
Referat rozwija tematykę techniki świetlnej i projektowania 
oświetlenia zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 
Jest on kontynuacją wykładu:

”Fizyczne podstawy techniki świetlnej
Klasyfikacja źródeł światła i podstawowe własności fizyczne i 
aplikacyjne
Oprawy oświetleniowe
Przepisy i normy dotyczące oświetlenia wewnętrznego i 
zewnętrznego”

Plan referatu:
- przypomnienie najważniejszych wielkości i metod
- wprowadzenie do komputeryzacji projektowania
i omówienie projektu oświetlenia,

- przykłady aplikacji, różnice i wspólne elementy w
procesie obliczeniowym

- wnioski
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Przypomnienie wybranych wielkości

NatNatężężenie oenie ośświetlenia E [lx wietlenia E [lx –– luxlux]]
w danym punkcie powierzchni stosunek w danym punkcie powierzchni stosunek 

strumienia strumienia śświetlnego padajwietlnego padająącego na cego na 
elementarnelementarnąą powierzchnipowierzchnięę do wartodo wartośści tej ci tej 
elementarnej powierzchni, elementarnej powierzchni, 

dA
dE Φ

=

strumiestrumieńń śświetlny wietlny ΦΦ [[lmlm –– lumen]lumen]
wielkowielkośćść wyprowadzona ze strumienia wyprowadzona ze strumienia 

energetycznego przez ocenenergetycznego przez ocenęę dziadziałłania ania 
promieniowania na normalnego obserwatora promieniowania na normalnego obserwatora 
fotometrycznego CIEfotometrycznego CIE
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Przypomnienie wybranych wielkości

śświatwiatłłoośćść źźrróóddłła w okrea w okreśślonym kierunku Iv [lonym kierunku Iv [cdcd-- kandela]kandela]
stosunek strumienia stosunek strumienia śświetlnego wietlnego ddΦΦvv wysywysyłłanego przez anego przez 

źźrróóddłło o śświatwiatłła w elementarnym ka w elementarnym kąącie przestrzennym dcie przestrzennym dΩΩ
w danym kierunku do wartow danym kierunku do wartośści tego elementarnego kci tego elementarnego kąąta ta 
przestrzennego, przestrzennego, 

Ω
Φ

=
d
dI V

V

wskawskaźźnik oddawania barw [nik oddawania barw [--]]
wspwspóółłczynnik, ktczynnik, któóry okrery okreśśla na ile wrala na ile wrażżenia barw enia barw 

wzbudzone po owzbudzone po ośświetleniu danej kolorowej powierzchni wietleniu danej kolorowej powierzchni 
okreokreśślonym lonym źźrróóddłłem em śświatwiatłła sa sąą zgodne z wrazgodne z wrażżeniami po eniami po 
oośświetleniu tej powierzchni wietleniu tej powierzchni śświatwiatłłem ciaem ciałła doskonale czarnego a doskonale czarnego 
o tej samej temperaturze barwowejo tej samej temperaturze barwowej
(bardzo dobre oddawanie jest przy Ra>80)(bardzo dobre oddawanie jest przy Ra>80)
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Przykłady światłości źródeł
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Przypomnienie wybranych wielkości

skutecznoskutecznośćść śświetlna C [wietlna C [lmlm/W]/W]
stosunek strumienia stosunek strumienia śświetlnego wysywietlnego wysyłłanego anego 

przez przez źźrróóddłło do pobieranej przez nie mocy,  tj. o do pobieranej przez nie mocy,  tj. 
efektywnoefektywnośćść energetyczna energetyczna źźrróóddłła a 

sprawnosprawnośćść oprawy oprawy ηη [zwykle w %][zwykle w %]
stosunek strumienia stosunek strumienia śświetlnego  wietlnego  ΦΦ

wychodzwychodząącego z oprawy ocego z oprawy ośświetleniowej do wietleniowej do 
strumienia strumienia śświetlnego wysywietlnego wysyłłanego przez anego przez źźrróóddłło o 
śświatwiatłła a ΦΦ0  0  !!! !!! –– to charakteryzuje dobrych to charakteryzuje dobrych 
producentproducentóów i ma ogromny wpw i ma ogromny wpłływ na efektywnoyw na efektywnośćść
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Zobrazowanie zależności pomiędzy 
podstawowymi wielkościami
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Przypomnienie metod obliczeniowych

Cel oCel ośświetlenia i dobrego projektuwietlenia i dobrego projektu
źźrróóddłła oa ośświetlenia uwietlenia użżywane sywane sąą do zapewnienia do zapewnienia 

komfortu pracy wzrokowej, z gwarancjkomfortu pracy wzrokowej, z gwarancjąą łłatwego atwego 
postrzegania cech obserwowanych przedmiotpostrzegania cech obserwowanych przedmiotóów,w,

stworzenie optymalnych warunkstworzenie optymalnych warunkóów odpoczynku,w odpoczynku,
przy projekcie eliminacja negatywnych czynnikprzy projekcie eliminacja negatywnych czynnikóów:w:

-- ololśśnienia,nienia,
-- nieodpowieniejnieodpowieniej barwy barwy śświatwiatłła,a,
-- niewystarczajniewystarczająące oddawanie barw,ce oddawanie barw,
-- niernieróównomiernownomiernośćść oośświetleniawietlenia
-- optymalizacja kosztoptymalizacja kosztóów energii i inwestycyjnych.w energii i inwestycyjnych.
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Metoda sprawności

stosowana do obliczestosowana do obliczeńń oośśww. Og. Ogóólnego wnlnego wnęętrz trz 
z jasnymi z jasnymi śścianami i sufitem odbijajcianami i sufitem odbijająącymi ducymi dużążą
czczęśćęść śświatwiatłła.a.

oblicza sioblicza sięę cacałłkowity strumiekowity strumieńń śświetlny, jaki powinny wietlny, jaki powinny 
wytworzywytworzyćć źźrróóddłła a śświatwiatłła (oprawy), w celu osia (oprawy), w celu osiąągnignięęcia cia 
wymaganego natwymaganego natężężenia oenia ośświetleniawietlenia

S S –– powierzchnia opowierzchnia ośświetlana, wietlana, P*QP*Q
K K –– wspwsp. Zapasu,. Zapasu,
EEśśrr –– wynika z odp. Przepiswynika z odp. Przepisóóww
ηηosos –– sprawnosprawnośćść pomieszczeniapomieszczenia

os

śr
cała

KSE
η

⋅⋅
=Φ
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Metoda sprawności

ηηosos –– sprawnosprawnośćść pomieszczenia, zalepomieszczenia, zależży od:y od:
-- rodzaju opraw orodzaju opraw ośświetleniowych,wietleniowych,
-- wymiarwymiaróów pomieszczenia i wysokow pomieszczenia i wysokośści opraw i pci opraw i płłaszczyzny aszczyzny 
roboczejroboczej

-- tzw. ekwiwalentnych wsptzw. ekwiwalentnych wspóółłczynnikczynnikóów odbicia w odbicia śścian, sufitu i cian, sufitu i 
podpodłłogi, zwykle przyjmowaogi, zwykle przyjmowałło sio sięę::
* bia* białłe lub bardzo jasne e lub bardzo jasne  ρ ρ=0,7=0,7
* jasne * jasne ρρ=0,5=0,5
* * śśrednio jasne rednio jasne ρρ=0,3=0,3
* ciemne barwy * ciemne barwy ρρ=0,1=0,1

majmająąc powyc powyżższe dane, z tablic w katalogach opraw, odczytuje sze dane, z tablic w katalogach opraw, odczytuje 
sisięę wartowartośćść sprawnosprawnośści oci ośświetlenia, a nastwietlenia, a nastęępnie oblicza pnie oblicza 
wymaganwymaganąą liczbliczbęę źźrróódedełł śświatwiatłła a n=n= Φ Φcacałłaa//ΦΦopropr

n

nn
ekw SSS

SSS
+++
+++

=
...
...

21

2211 ρρρρ

)( QPh
QPw
+⋅

⋅
=
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Metoda mocy jednostkowej

stosowana do obliczania natstosowana do obliczania natężężenia oenia ośświetlenia w wietlenia w 
pomieszczeniach ogpomieszczeniach ogóólnych o znacznej powierzchni, gdy lnych o znacznej powierzchni, gdy 
oprawy soprawy sąą rozrozłłoożżone rone róównomierniewnomiernie

polega na okrepolega na okreśśleniu mocy leniu mocy źźrróódedełł PPcacałłaa (opraw) o(opraw) ośświetlenia wietlenia 
ogogóólnego na podstawie wartolnego na podstawie wartośści mocy jednostkowej W/m2 dla ci mocy jednostkowej W/m2 dla 
danego natdanego natężężenia oenia ośświetlenia danym typem wietlenia danym typem źźrróóddłła i oprawy,a i oprawy,

ppww -- odczytuje siodczytuje sięę z tabel w poradnikach, wyznaczonych na z tabel w poradnikach, wyznaczonych na 
podstawie dopodstawie dośświadczewiadczeńń w istniejw istniejąących instalacjachcych instalacjach

opr

w
cała n

pSP ⋅
≥
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Metoda strumienia jednostkowego

stosowana na etapie zastosowana na etapie załłoożżeeńń technicznotechniczno--
ekonomicznychekonomicznych

pozwala okrepozwala okreśślilićć liczbliczbęę opraw do ogopraw do ogóólnego lnego 
oośświetlenia,wietlenia,

na podstawie strumienia na 1m2 powierzchni oraz na podstawie strumienia na 1m2 powierzchni oraz 
wielkowielkośści tej powierzchni, pozwala okreci tej powierzchni, pozwala okreśślilićć łąłączny czny 
strumiestrumieńń potrzebny do uzyskania natpotrzebny do uzyskania natężężenia Eenia Eśśr=100 lxr=100 lx,,

korzystajkorzystająąc z tabel w poradnikach dla danego typu c z tabel w poradnikach dla danego typu 
oprawy i wysokooprawy i wysokośści zawieszenia oraz powierzchni ci zawieszenia oraz powierzchni 
pomieszczenia szacuje sipomieszczenia szacuje sięę iloilośćść opraw n,opraw n,

gdy natgdy natężężenie E pomieszczenia jest renie E pomieszczenia jest róóżżne od 100 lx, to ne od 100 lx, to 
proporcjonalnie zmienia siproporcjonalnie zmienia sięę wartowartośćść strumienia strumienia 
jednostkowego na m2 i wylicza innjednostkowego na m2 i wylicza innąą iloilośćść opraw.opraw.
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Metoda punktowa

przy obliczeniach przy obliczeniach „„na piechotna piechotęę”” stosowana jest do stosowana jest do 
pomieszczepomieszczeńń bez odbibez odbićć, z ciemnymi , z ciemnymi śścianami oraz cianami oraz 
oośświetlenia drwietlenia dróóg (na zewng (na zewnąątrz)trz)

polega na obliczaniu natpolega na obliczaniu natężężenia oenia ośświetlenia w wietlenia w 
pojedynczym punkcie,pojedynczym punkcie,

do obliczenia odo obliczenia ośświetlenia w cawietlenia w całłym pomieszczeniu ym pomieszczeniu 
konieczne jest obliczanie w wielu punktach,konieczne jest obliczanie w wielu punktach,

metoda wymagajmetoda wymagająąca duca dużżego nakego nakłładu obliczeadu obliczeńń i i 
znacznej liczby danych (odlegznacznej liczby danych (odległłoośści, ci, śświatwiatłłoośści dla wielu ci dla wielu 
kkąąttóów padania strumienia w padania strumienia śświetlnego itd.),wietlnego itd.),

pozwala na obliczenie natpozwala na obliczenie natężężeeńń i ri róównomiernownomiernośści ci 
oośświetlenia Ewietlenia Eminmin//EEśśrr,,
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Metoda punktowa

podstawowym wzorem jest obliczenie natpodstawowym wzorem jest obliczenie natężężenia enia 
oośświetlenia wietlenia „„ee”” w wybranym punkcie w wybranym punkcie „„AA”” od jednej od jednej 
oprawy nr oprawy nr „„11””

αα cos21_ r
IeA =

e
A_1

r

I
α

h

A

α

Z
1

α

αα 3
21_ cos
h
IeA =

αcos
hr =
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Metoda punktowa

gdy punkt gdy punkt „„AA”” jest ojest ośświetlany przez wietlany przez „„nn”” źźrróódedełł
nalenależży obliczyy obliczyćć natnatężężenie enie „„EE”” w punkcie w punkcie „„AA”” jako jako 
sumsumęę natnatężężeeńń „„ee”” od wszystkich od wszystkich źźrróódedełł

natnatężężenie oenie ośświetlenia w cawietlenia w całłym pomieszczeniu ym pomieszczeniu 
wyznacza siwyznacza sięę w wielu punktach, dzielw wielu punktach, dzieląąc pomieszczenie c pomieszczenie 
na wiele prostokna wiele prostokąąttóów/kwadratw/kwadratóów i wyznaczajw i wyznaczająąc w ich c w ich 
śśrodkach natrodkach natężężenia oenia ośświetlenia wietlenia „„EE””

ostatnim krokiem jest przeliczenie natostatnim krokiem jest przeliczenie natężężenia enia 
oośświetlenia wietlenia proporcjonalnie proporcjonalnie na strumiena strumieńń rzeczywisty rzeczywisty 
źźrróóddłła, gdya, gdyżż obliczony uprzednio jest dla tzw. obliczony uprzednio jest dla tzw. 
standardowego strumienia 1000 standardowego strumienia 1000 lmlm (krzywa (krzywa 
śświatwiatłłoośści, z ktci, z któórej odczytujemy Irej odczytujemy I  αα jest dla 1000 jest dla 1000 lmlm
tworzona).tworzona).
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Metody - podsumowanie

CzCzęśćęść z nich wymaga umiarkowanej iloz nich wymaga umiarkowanej ilośści ci 
danych i obliczenia sdanych i obliczenia sąą proste (korzysta siproste (korzysta sięę
z tabel i urzz tabel i urząądzedzeńń liczlicząących)cych)
Metoda punktowa wymaga doMetoda punktowa wymaga dośćść dudużżej ej 
iloilośści danych i obliczeci danych i obliczeńń..
Jeszcze kilkanaJeszcze kilkanaśście lat temu...cie lat temu...

W latach 80W latach 80--tych...tych...

I wczeI wcześśniej...niej...
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Komputeryzacja projektowania

Postęp techniczny znajduje odzwierciedlenie w 
metodach projektowania oświetlenia.

Techniki komputerowe umożliwiają:
• znaczne poszerzenie wariantów rozwiązań
projektowych,
• pozwalają na optymalizację zadania 
projektowego z punktu widzenia różnych celów 
(np. efektywności energetycznej),
• uzyskuje się wyższej jakości projekty
• skracany jest czas projektowania. 
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Komputeryzacja projektowania
Systemy projektowania dzieli się na:
- systemy komputerowego wspomagania CAD - Computer Aided Design,
- systemy projektowania automatycznego.

W systemach komputerowego wspomagania projektowania:
• nie jest wyeliminowana rola projektanta, nadal człowiek podejmuje 
decyzje co do rozwiązań, parametrów czy zakresu obliczeń.
• rola komputera i oprogramowania ogranicza się do przechowywania 
danych, wykonywania obliczeń pomocniczych na podstawie algorytmów 
oraz do edycji wyników.
• można optymalizować projekt przez porównywanie rozwiązań,
• programy CAD bardzo szybko wykonują obliczenia, które wymagają
dużego nakładu pracy.

W programach komputerowych możemy sobie pozwolić na 
pogłębienie szczegółowości projektu i uzyskanie lepszego 
efektu/wyniku.
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Komputeryzacja projektowania

Programy komputerowe do wspomagania projektowania były 
opracowywane często do użytku własnego w celu 
rozwiązywania niepowtarzalnych problemów przy 
projektowaniu (np. zawsze inne pomieszczenie, droga, hala). 
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Komputeryzacja projektowania

Szybki rozwój elektroniki i wzrost mocy 
obliczeniowej komputerów osobistych pozwoliły na 
zestandaryzowanie bibliotek programistycznych i 
katalogów producentów. Przeciętny komputer 
posiada wystarczające parametry do uruchomienia 
programu do wspomagania projektowania.

Wymierne efekty przy projektowaniu 
komputerowym dają także urządzenia peryferyjne:
- monitory o dużej przekątnej ekranu i 
rozdzielczości;
- plotery i drukarki o formatach od A-4 do A-0;
- digitizery, skanery.
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Komputeryzacja projektowania

W Polsce najpopularniejszymi programami do obliczania 
oświetlenia elektrycznego są programy:
• DIALux,
• Relux,
• Calculux.

Programy występują w wielu wersjach, do projektowania 
oświetlenia wnętrz i ulic, fasad budynków i iluminacji 
artystycznych.

Pierwsze wersje programów były w połowie lat 90-tych, po 
których nastąpił znaczący rozwój w latach 2000.

Obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych 
programów jest DIALux.
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Komputeryzacja projektowania

Producenci programów nie udostępniają danych i 
algorytmów, na podstawie których programy obliczają
oświetlenie. Można tylko wyciągać wnioski, że są to 
pochodne metody punktowej i nieomówiona tutaj metoda 
luminancji (obliczenia brył światłości i luminancji na 
powierzchni).

Zmieniono podejście od lat 90-tych do bazy katalogów:
• Wiodący producenci źródeł i opraw są umieszczani w 
bazach programów,
• brak ograniczeń do jednego producenta,
• standardowy zapis i format danych w bazie pozwala na 
wczytywanie informacji nawet mniej spotykanych opraw 
innych firm
• Możliwe jest edytowanie danych opraw i tworzenie 
ciekawych opracowań w porozumieniu z producentami.
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Komputeryzacja projektowania
Sprzęgnięto, w wersjach profesjonalnych programów, z 
całymi systemami CAD (nakładki AutoCAD itp.), 
wizualizacji, efektów obliczeń w postaci graficznej.

Nastąpiła ewolucja interfejsów 
programów:
• stały się bardziej przyjazne,
• intuicyjne,
• zwiększono liczbę katalogów 
opraw,
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Komputeryzacja projektowania

• wprowadzono elementy 
wyposażenia – obiektów (szafy, 
stoły, okna, krzesła, nawet kwiaty i 
rzeczy drobne),
• pomieszczenia mogą być o 
najbardziej wyszukanym kształcie i 
nachyleniu płaszczyzn ścian i sufitów,
• wprowadzono możliwość podziału 
obwodów lamp na podstawowe i 
awaryjne/ewakuacyjne (nie świecące 
normalnie),
• można wprowadzać modyfikacje 
dowolnego elementu w przestrzeni 
3D przeciągając go na ekranie.
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Nie znamy metody w programach. Czy liczNie znamy metody w programach. Czy licząą
dobrze?dobrze?

Dla tego samego pomieszczenia wykonano Dla tego samego pomieszczenia wykonano 
obliczenia programami komputerowymi oraz obliczenia programami komputerowymi oraz 
metodmetodąą punktowpunktowąą
–– WysokoWysokośćść h=4,5m,h=4,5m,
–– DDłługougośćść P=12m,P=12m,
–– SzerokoSzerokośćść Q=5mQ=5m
–– PPłłaszczyzna pracy na wysokoaszczyzna pracy na wysokośści 0,85m,ci 0,85m,
–– Oprawy 2x39W (podwOprawy 2x39W (podwóójna jna śświetlwietlóówka) o krzywej wka) o krzywej 

rozsyrozsyłłu podanej na rysunku na wczeu podanej na rysunku na wcześśniejszych niejszych 
slajdachslajdach

–– WysokoWysokośćść zawieszenia oprawy przy suficie 0,5mzawieszenia oprawy przy suficie 0,5m

Przykład obliczeniowy - dane
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Przykład obliczeniowy - wyniki

W programach W programach 
wybrano optymalnwybrano optymalnąą
liczbliczbęę 12 opraw. 12 opraw. 

0,66373203308ŚREDNIO

0,65380195300Metoda punktowa

0,62348177287RELUX

0,65385209320CALCULUX

0,72385231323DIALUX

Emin/EśrEmax
[lx]

Emin
[lx]

Eśr
[lx]
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Przykład obliczeniowy nr 2

Pomieszczenie Pomieszczenie „„LL””
–– WysWys//szerszer/d/dłług   3m/4m/6m,ug   3m/4m/6m,
–– CalculuxCalculux nie oblicza nie oblicza 

nietypowych pomieszczenietypowych pomieszczeńń
–– Oprawy 4x19WOprawy 4x19W

(4 x (4 x śświetlwietlóówka)wka)
–– PPłłaszczyzna pracy na aszczyzna pracy na 

wysokowysokośści podci podłłogi,ogi,
–– oprawy przy suficieoprawy przy suficie

0,56371161289RELUX

0,75386231309DIALUX

Emin/EśrEmax
[lx]

Emin
[lx]

Eśr
[lx]
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Wnioski

Proces projektowania wymaga uwzglProces projektowania wymaga uwzglęędnienia szeregu dnienia szeregu 
norm i przepisnorm i przepisóóww

Metody komputerowe pozwalajMetody komputerowe pozwalająą na szybkie i na szybkie i 
wielokrotne obliczenia w celu optymalizacji liczby i wielokrotne obliczenia w celu optymalizacji liczby i 
typtypóów lampw lamp

NiezastNiezastąąpione w procesie optymalizacji zupione w procesie optymalizacji zużżycia energii ycia energii 
w przyszw przyszłłoośści jest wariantowe obliczanie dla rci jest wariantowe obliczanie dla róóżżnych nych 
typtypóów opraw, w opraw, źźrróódedełł i ich rozmieszczeniai ich rozmieszczenia

Brak wspomagania komputerowego w latach przed 90Brak wspomagania komputerowego w latach przed 90--
tymi nie pozwalatymi nie pozwalałł na wybna wybóór optymalnego ukr optymalnego ukłładu adu 
oośświetlenia, przyjmowano rwietlenia, przyjmowano róóżżne wspne wspóółłczynniki zapasu czynniki zapasu 
(co zwi(co zwięększakszałło koszt inwestycyjny i eksploatacyjny)o koszt inwestycyjny i eksploatacyjny)
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Wnioski

Dla danego typu pomieszczenia konieczne jest wybranie Dla danego typu pomieszczenia konieczne jest wybranie 
odpowiedniego programu i/lub metody obliczeniowej odpowiedniego programu i/lub metody obliczeniowej 

Uproszczone metody (strumienia/mocy jednostkowej) Uproszczone metody (strumienia/mocy jednostkowej) 
doskonale sprawdzajdoskonale sprawdzająą sisięę na etapie zana etapie załłoożżeeńń technicznotechniczno--
ekonomicznych do oszacowania kosztekonomicznych do oszacowania kosztóów instalacjiw instalacji

RRóóżżnice w wynikach programnice w wynikach programóów komputerowych w komputerowych 
wynikajwynikająą z zaimplementowanych metod obliczeniowychz zaimplementowanych metod obliczeniowych

Odpowiedzialny inwestor/projektant po wykonaniu Odpowiedzialny inwestor/projektant po wykonaniu 
instalacji wykonuje pomiary uinstalacji wykonuje pomiary użżytkowanych pomieszczeytkowanych pomieszczeńń

Programy komputerowe uProgramy komputerowe ułłatwiajatwiająą pracpracęę, ale nie , ale nie 
zwalniajzwalniająą z myz myśślenia, projektant musi bralenia, projektant musi braćć
odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść za otrzymane wyniki i umieza otrzymane wyniki i umiećć je je 
weryfikowaweryfikowaćć
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