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P R O J E K T   O P R A W Y   O Ś W I E T L E N I O W E J 
/ p l a n   p r a c y   i   w y m a g a n i a / 

 

Przedmiotem projektu są elementy optyczne oprawy oświetleniowej z kloszem lub z 
odbłyśnikiem rozpraszającym. Projekt uwzględnia wykonanie obliczeń parametrów 
fotometrycznych oprawy z wykorzystaniem metody analitycznej oraz metody 
komputerowej (met. śledzenia promieni świetlnych). 
 

Układ pracy 
1. ZałoŜenia projektowe:  

� Przedmiot projektu (nazwać i opisać projektowaną oprawę, stosować nazwy i określenia 
według PN, np. oprawa mieszkaniowa, oprawa przemysłowa itp...),  

� Wymagania normatywne (przytoczyć wymagania PN dla projektowanej oprawy).  
2. Opis projektowanej oprawy:  

� Rysunek techniczny (rysunek techniczny z wymiarami elementów optycznych oprawy: 
klosz/odbłyśnik, lampa, oprawka, uchwyty, zaczepy; rysunek techniczny stanowi 
podstawę do wykonania obliczeń metodą analityczną i metodą komputerową), 

� Dobór materiałów na klosz/odbłyśnik, oprawki, uchwyty itp... (dobrać materiały na 
podstawie katalogów producentów lub innej dostępnej literatury; podać charakterystyki 
stosowanych materiałów: podstawowe parametry fotometryczne: współczynnik odbicia, 
współczynnik przepuszczania strumienia świetlnego itd...), 

� Lampa (opis parametrów technicznych/znamionowych lampy, katalogowa krzywa 
światłości lampy). 

3. Obliczenia (metoda analityczna): 
� Kąt ochrony,  
� Pierwotny podział strumienia świetlnego lampy (sporządzić rysunek z zaznaczeniem 

odpowiednich kątów; zaznaczyć na rysunku uchwyt; obliczyć strumienie świetlne: 
padający na klosz/odbłyśnik, uchwyt, wychodzący przez otwór),  

� Współczynniki podziału strumienia świetlnego (ξ, σ, κ; sporządzić rysunek z 
zaznaczeniem kuli opisującej klosz/odbłyśnik obrotowosymetryczny),  

� Strumienie świetlne klosza/odbłyśnika, współczynnik wielokrotnych odbić, bilans 
strumieni,  

� Luminancja klosza/odbłyśnika (luminancja wewnętrznej i/lub zewnętrznej powierzchni 
klosza/odbłyśnika, Uwaga: uwzględnić rzeczywistą powierzchnię klosza/odbłyśnika, 
patrz: obliczanie pola powierzchni opraw - pow-opr1.pdf),  

� Sprawność klosza/odbłyśnika, Sprawność oprawy,  
� Katalogowa krzywa światłości oprawy (tabela zawierająca dane słuŜące do obliczenia 

światłości kierunkowej, wykres we współrzędnych biegunowych, Uwaga: uwzględnić 
rzeczywistą krzywą światłości zastosowanej lampy, Uwaga: uwzględnić rzeczywistą 
powierzchnię pozorną klosza/odbłyśnika, patrz: obliczanie pola powierzchni opraw - 
pow-opr1.pdf).  

4. Obliczenia (metoda komputerowa):  
� Opis przyjętego modelu oprawy (rysunek pokazujący kształt modelu oprawy i podział 

na powierzchnie elementarne - AutoCAD),   
� Dokumentacja obliczeń (opis zawartości plików tekstowych, w których 

scharakteryzowano materiały zastosowane do budowy elementów oprawy, sposób 
przeprowadzenia obliczeń),  

� Przedstawienie wyników obliczeń: 
- krzywa światłości/katalogowa krzywa światłości (tabela i wykres we współrzędnych 

biegunowych), 
- luminancja klosza/odbłyśnika (luminancja w punktach w strefie określonej kątem 

ochrony; obliczenie luminancji średniej),  
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- strumień oprawy (obliczony z krzywej światłości met. strumieni cząstkowych, 
podział na strumień wypromieniowany w  półprzestrzeń górną i dolną),  

- sprawność oprawy, 
� Wizualizacja rozkładu luminancji na powierzchni oprawy (dla chętnych). 

5. Spis literatury.  
6. Załączniki (rysunek techniczny, katalogowe krzywe światłości lampy i obliczone krzywe 

światłości oprawy, karty katalogowe oprawek, karty katalogowe stosowanych materiałów 
itp...). 

 

Literatura 
1. PN-79/E-06305 Arkusz 14. Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i 

badania. Wymagania świetlne. 
2. PN-84/E-06311. Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz uŜyteczności publicznej.  
3. PN-EN 598-1. Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.  
4. Dybczyński W., Oleszyński T., Skonieczna M.: Projektowanie opraw oświetleniowych. 

Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 39, Białystok 1996.  
5. Oleszyński T.: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Wyd. II, WNT Warszawa 1978.  
6. Ward Larson G., Shakespeare R.: Rendering with Radiance. Morgan Kaufmann Pub. 1998.  
7. Dokumentacja systemu Radiance: Reference Manual refman.pdf , Manual Pages 

manpages.pdf.  
8. Technika Świetlna. Poradnik. PWT, Warszawa 1960.  
9. Katalogi oprawek (A.A.G. STUCCHI: http://www.aagstucchi.it, BJB: http://www.bjb.de),  
10. Katalogi lamp elektrycznych (Philips Lighting Poland: http://www.lighting.philips.com.pl, 

Osram: http://www.osram.pl).  
11. Osram. Program produkcji 2000/2001. CD.  
12. Klasyfikacja lamp elektrycznych według ZVEI (Lampenbezeichnungssystem (LBS): 

http://www.zvei.org/) 
13. Katalogi producentów opraw oświetleniowych.  

 

Pomoce projektowe 
1. Obliczanie opraw oświetleniowych za pomocą metody analitycznej: 

Obliczanie_opraw_oświetleniowych.pdf 
2. Przewodnik: Komputerowo wspomagane obliczanie opraw oświetleniowych z 

wykorzystaniem systemów Desktop Radiance i Radiance: p1.2opr.pdf 
3. Obliczanie pola powierzchni opraw - pow-opr1.pdf  
4. Katalogowe krzywe światłości niektórych lamp - krzywe-lamp.doc 
5. CD. Osram, Program produkcji 2000/2001. (krzywe światłości lamp).  
6. Arkusz kalkulacyjny: obliczanie strumienia na podstawie krzywej światłości - Strumien2.xls 

 

Wymagania dotyczące pracy 
1. Umieścić spis literatury z właściwym jej opisem (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania), 

w tekście stosować odnośniki do literatury (w nawiasach kwadratowych np.: [1]), 
2. Wydany temat pracy stanowi drugą stronę opracowywanego projektu, 
3. Wszystkie rysunki i tabele muszą posiadać numery i opisy, wszystkie symbole występujące 

we wzorach powinny być opisane, wzory powinny być numerowane, 
4. Obliczone parametry oprawy, jeśli ich wartości są przedmiotem wymagań normy powinny 

być porównane z przytoczonym w danym miejscu wymaganiem PN, 
5. Uwaga! Projekt obejmuje jedynie wymagania fotometryczne i nie są sprawdzane m.in. 

wymagania: 
� termiczne, 
� wytrzymałościowe (mechaniczne), 
� elektryczne (dobór przewodów, kostek zaciskowych, itp...). 
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Wymagania fotometryczne: 
1. Normy: 

� PN-79/E-06305 Arkusz 14. Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i 
badania. Wymagania świetlne. 

� PN-84/E-06311. Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz uŜyteczności publicznej.  
� PN-EN 598-1. Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.  

2. Uwzględnić następujące wymagania: 
� Kąt ochrony δ 
� Luminancja gabarytowa L 
� Sprawność eksploatacyjna η 

 
Opis lamp stosowanych w projekcie: 
Lp Oznaczenie wg ZVEI Opis 

1 A60 60W/c E27 Ŝarówka głównego szeregu 60W/E27, bańka przeźroczysta 

2 A60 100W/c E27 Ŝarówka głównego szeregu 100W/E27, bańka przeźroczysta 

3 A60 60W/m E27 Ŝarówka głównego szeregu 60W/E27, bańka matowana 

4 A60 100W/m E27 Ŝarówka głównego szeregu 100W/E27, bańka matowana 

5 QT32 100W/c E27 Ŝarówka halogenowa na napięcie sieciowe 100W/E27, bańka przeźroczysta 

6 QT32 150W/c E27 Ŝarówka halogenowa na napięcie sieciowe 150W/E27, bańka przeźroczysta 

7 QT32 100W/m E27 Ŝarówka halogenowa na napięcie sieciowe 100W/E27, bańka matowana 

8 QT32 150W/m E27 Ŝarówka halogenowa na napięcie sieciowe 150W/E27, bańka matowana 

9 QT9-LP ax 20W G4 12V Ŝarówka halogenowa na napięcie 12V 20W/ G4 

10 QT12-LP ax 35W GY6,35 12V Ŝarówka halogenowa na napięcie 12V 35W/ GY6,35 

11 QT12-LP ax 50W GY6,35 12V Ŝarówka halogenowa na napięcie 12V 50W/ GY6,35 

12 TC-TSE 20W E27 świetlówka kompaktowa zintegrowana 20W/E27 

13 TC-D 26W G24d-3 świetlówka kompaktowa niezintegrowana 26W/G24d-3 

14 TC-TEL 32W GX24q-3 świetlówka kompaktowa niezintegrowana 32W/GX24q-3 

15 TC-TEL 42W GX24q-4  świetlówka kompaktowa niezintegrowana 42W/GX24q-4 

16 HIT-CE 35W G12 lampa metalohalogenkowa z jarznikiem ceramicznym 35W/G12 

17 HIT-CE 70W G12 lampa metalohalogenkowa z jarznikiem ceramicznym 70W/G12 

18 HIT 35W G12 lampa metalohalogenkowa z jarznikiem kwarcowym 35W/G12 

19 HIT 70W G12 lampa metalohalogenkowa z jarznikiem kwarcowym 70W/G12 

20 HIT 150W G12 lampa metalohalogenkowa z jarznikiem kwarcowym 150W/G12 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt 
 oprawy 

 oświetleniowej 
Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl 

 

-     - 4 

 

 

 



 

Projekt 
 oprawy 

 oświetleniowej 
Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl 

 

-     - 5 

 

Prowadzący: 
Krzysztof Wandachowicz 
e-mail: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl 


