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Kierunek: Elektrotechnika                                                                     wersja z dn. 01.03.2020 
Promieniowanie optyczne 
Laboratorium 
 
Temat: OCENA ZAGROŻENIA ŚWIATŁEM NIEBIESKIM 
 

Opracowanie wykonano na podstawie: 
 

[1] PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. 

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowane optyczne. (Dz. U. z 2010 nr 100 
poz. 643) 

[3] IEC/TR 62778:2014 Aplication of IEC 62471 for the assessement of blue light hazard to light sources an 
luminaires 

 

1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 
 
1.1. Zagrożenie siatkówki światłem niebieskim 

Intensywne promieniowanie widzialne może spowodować schorzenia lub fotochemiczne uszkodzenie 
siatkówki oka. Objawami uszkodzenia siatkówki są „ślepa plamka” lub przerwy w polu widzenia, a w 
skrajnych przypadkach utrata wzroku. Szczególnie niebezpieczny jest zakres fal 
elektromagnetycznych od 400 nm - 500 nm - światło niebieskie. Maksimum widma czynnego wynosi 
435 nm. Względną krzywą skuteczności widmowej zagrożenia siatkówki światłem niebieskim (krzywa 
B()) pokazano na rysunku 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Krzywa skuteczności widmowej zagrożenia siatkówki światłem niebieskim – krzywa B() 

 
 
1.2. Ocena zagrożenia siatkówki światłem niebieskim 
Ocena zagrożenia światłem niebieskim wykonywana jest na podstawie pomiaru natężenia 
napromienienia lub luminacji energetycznej. 
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Natężenie napromienienia ( Ee [W/m2] ) - jest to stosunek elementarnego strumienia energetycznego 
de, padającego na elementarną powierzchnię zawierającą dany punkt, do wartości tej elementarnej 
powierzchni dA. 

dA
d

E e
e


      (1) 

Natężenie napromienienia wyznaczone na podstawie wartości widmowych natężenia napromienienia 
Ee() przedstawia zależność (2): 

  


dEE ee       (2) 

 

Luminancja energetyczna ( Le [W/m2·sr] ) wyrażana jest zależnością: 
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gdzie:  
de – jest strumieniem energetycznym przenoszonym przez elementarną wiązkę przechodzącą 

przez określony punkt i rozchodzącą się w kącie przestrzennym d, zawierającym określony 
kierunek, 

dA – jest polem przekroju tej wiązki zawierającym dany kierunek, 
 – jest kątem między normalną do tego przekroju i kierunkiem wiązki. 

 
Luminancję energetyczną wyznaczoną na podstawie wartości widmowych Le() przedstawia 
zależność (4): 
 

  


dLL ee       (4) 

 

Wybór kryterium oceny zależy od kąta widzenia źródła światła. Zagrożenie światłem niebieskim 
powodowane przez źródło światła widziane w kącie mniejszym niż 11 mrad1 należy oceniać na 
podstawie natężenia napromienienia (małe źródła światła), a źródła widziane w kącie większym niż 
11 mrad (duże źródła światła) na podstawie luminancji energetycznej. W celu oceny zagrożenia 
światłem niebieskim siatkówki oka widmowe natężenie napromienienia lub widmowa luminacja 
energetyczna źródła powinny być obliczone z uwzględnieniem skuteczności widmowej zagrożenia 
światłem niebieskim B() (wartości widmowe B() zamieszczono w załączniku 1).  

Poziom ekspozycji (skuteczne natężenie napromienienia lub skuteczną luminancję energetyczną) przy 
zagrożeniu światłe niebieskim wyznacza się na podstawie zależności 5 i 6.  

Granice ekspozycji na powierzchni oka zamieszczono w tabeli 1. 

 

 

 

                                                
1 Przy czasach ekspozycji rzędu 10 s obraz źródła punktowego pokrywa pole siatkówki równoważne kątowi ok. 
11 mrad. Dla czasów ekspozycji dłuższych niż 10 000s maksymalny rozmiar kątowy obrazu odwzorowywanego 
na siatkówce oka wynosi 0,1 rad.  
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Dla skutecznej luminacji energetycznej źródła światła (LB) przekraczającej 100 W m-2 sr-1 oraz 
skutecznego natężenia napromienienia przekraczającego 0,01 W m-2 określa się maksymalny 
dopuszczalny czas ekspozycji (tdop) (zależności 7 i 8): 
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Tabela 1. Granice ekspozycji dla zagrożenia światłem niebieskim  

Kryterium oceny Wielkość kątowa źródła światła 

  [rad] 

Czas trwania 
ekspozycji 

Granice ekspozycji 

Natężenie 
napromienienia 

< 0,011 ≤ 100 s 100/t [[W m-2] 

> 100 s 1,0 [W m-2] 

Luminacja 
energetyczna 

 

≥ 0,011 

0,011 10 s -100 s  

106/t [W m-2 sr -1] 0,0011·t.0,5 100 s – 10 000 s 

0,1 ≥ 10 000 s 100 [W m-2 sr -1] 

 
1.2. Pomiar natężenia napromienienia i luminancji energetycznej źródeł światła 
Ocenę zagrożenia światłem niebieskim przeprowadza się na podstawie pomiaru widmowego 
natężenia napromienienia w przypadku skutecznego natężenia napromienienia, a w przypadku 
skutecznej luminacji energetycznej na podstawie pomiaru widmowej luminancji energetycznej lub 
widmowego natężenia napromienienia (metoda alternatywna). 

W metodzie alternatywnej, przy wyznaczaniu skutecznej luminacji energetycznej, zależnie od czasu 
ekspozycji, należy zastosować ograniczenie pola widzenia źródła światła (rys 2., tabela 1.)  
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Rys. .2. Ograniczenie wielkości źródła światła uwzględnianego przy pomiarze luminancji  

 

 

Zależność między skutecznym natężeniem napromienienia, a skuteczną luminacją energetyczną 
pokazuje zależność 9.  

 

 BB LE       (9) 

 

Gdzie kąt  w [sr] odpowiada pomiarowemu polu widzenia odpowiadającemu kątowi płaskiemu  w 
[rad]. 
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Skuteczne natężenie napromienienia wyznaczane jest na podstawie pomiaru widmowego natężenia 
napromienienia i skuteczności widmowej zagrożenia światłem niebieskim B() (zależność 5). 
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Dla lamp do użytku w oświetleniu ogólnym (GLS)2, wartości zagrożenia powinna być podawana w 
odległości, w której wytwarzają one natężenie oświetlenia równe 500 lx, jednak odległość ta nie 
powinna być mniejsza niż 200 mm. Dla lamp specjalnych odległość ta powinna wynosić 200 mm. 

 

1.4. Klasyfikacja lamp 

Lampy, które mogą stanowić zagrożenie fotobiologiczne podlegają klasyfikacji na cztery grupy ryzyka: 

1. Grupa wolna od ryzyka – lampy nie stwarzają żadnego zagrożenia fotobiologicznego 

2. Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego z powodu 
normalnych ograniczeń ekspozycji w trakcie użytkowania  

3. Grupa ryzyka 2 – (umiarkowane ryzyko) – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego z 
powodu awersji (mruganie, odwracanie głowy) do bardzo jaskrawych źródeł światła lub z 
powodu dyskomfortu termicznego. 

4. Grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) – lampy stwarza zagrożenie fotobiologiczne nawet przy 
chwilowej lub krótkotrwałej ekspozycji. 

Lampy ocenia się ze względu na zagrożenie: 

 Zagrożenia ultrafioletem aktynicznym (Es)  

 Zagrożenia bliskim nadfioletem (EUVA)  

 Zagrożenia siatkówki światłem niebieskim (LB)  

 Zagrożenia termicznego siatkówki (LR)  

 Zagrożenia oka promieniowaniem podczerwonym (EIR)  

 

Żeby możliwe było zaklasyfikowanie lampy do danej grupy ryzyka nie może ona przekraczać 
dopuszczalnych granic emisji przewidzianych dla danej grupy w zakresie wszystkich ocenianych 
zagrożeń. 

Granice emisji dla klasyfikacji lamp o działaniu ciągłym3 w odniesieniu do zagrożenia światłem 
niebieskim zestawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Granice emisji dla światła niebieskiego 

Rozdaj zagrożenia Grupa ryzyka 

Wolne od 
ryzyka 

Niskie ryzyko Umiarkowane 
ryzyko 

Graniczne wartości luminancji 
energetycznej 
LB [W m-2 sr-1] 

100 10 000 4·106 

 

                                                
2 Lampy użytkowane w oświetleniu ogólnym – lampy przeznaczone do kształtowania przestrzeni świetlnej, 
które są zwykle używane lub obserwowane przez ludzi. Przykładem mogą być lampy stosowane w oświetleniu 
biur, szkół domów, fabryk, dróg lub w samochodach. 
3 Lampa o działaniu ciągłym – lampa, która pracuje z emisją ciągłą w czasie dłuższym niż 0,25 s. 
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2. PRZEBIEG ĆWICZENIA 
 
Świetlówki połączyć układ zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 3. Lampy LED zasilić 
bezpośrednio z zasilacza AC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Schemat układu połączeń świetlówek 
DŁ – statecznik, L –lampa, Z-zapłonnik 

 
Badaną lampę zaklasyfikować do lamp do oświetlenia ogólnego (GLS) lub do lamp specjalnych. 

Wyznaczyć odległość, w której należy ustawić głowicę pomiarową spektrofotometru (rysunek 4). Dla 
lamp GLS odległość r powinna być odległością, w której lampa wytwarza natężenie oświetlenia równe 
500 lx, ale nie mniej niż 200 mm, a dla lamp specjalnych r = 200 mm (niezależnie od wytwarzanego 
natężenia oświetlenia). Dla lamp specjalnych zmierzyć natężenie oświetlenia w odległości 200 mm od 
źródła światła. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Schemat stanowiska pomiarowego przy ograniczniku pola F ≤ 28 mm 
 
 
Środek geometryczny powierzchni świecącej (środek świetlny) powinien być na tej samej wysokości, 
co środek powierzchni pomiarowej głowicy spektrofotometru.  

Ustalić czas ekspozycji (t) na promieniowanie pochodzące od badanego źródła światła i wymagane 
przy tym czasie ekspozycji ograniczenie pola widzenia (F) do wielkości kątowej źródła 
światła (podanej w tabeli 1. 
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Na podstawie kąta  i odległości r obliczyć wielkość kołowego ogranicznika pola. Jako ogranicznik 
pola widzenia zastosować przesłonę z otworem o zmiennej średnicy w zakresie 2,2 mm do 28 mm. W 
przypadku, gdy do ograniczenia pola wymagana będzie większa średnica niż 28 mm, to należy 
wyznaczyć odległość l od głowicy spektrofotometru, w której należy ustawić przesłonę z 
maksymalnym otworem (28 mm), tak aby uzyskać żądaną wielkość kątową źródła światła (rysunek 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Schemat stanowiska pomiarowego przy ograniczniku pola F > 28 mm 

 
 

Po ustabilizowaniu się strumienia świetlnego lampy zmierzyć spektrofotometrem widmowe natężenie 
napromienienia w zakresie 300 nm do 780 nm z rozdzielczością co 1 nm.  

Wartość skuteczną luminacji energetycznej LB obliczyć na podstawie zależności 5 i 12. 

Wyznaczyć maksymalny czas ekspozycji na światło niebieskie (tmax), w którym wyznaczony poziom 
luminacji energetycznej (LB) nie będzie stanowił zagrożenia dla siatkówki oka. Do tego celu 
wykorzystać równanie (14): 

][106

max s
L

t
B

       (14) 

Ocenić grupę ryzyka badanej lampy pod względem zagrożenia światłem niebieskim. 

Ponadto wyznaczyć skuteczność zagrożenia światłem niebieskim promieniowania widzialnego (KB,v), 
wyrażoną jako stosunek wielkości skutecznej zagrożenia światłem niebieskim do strumienia 
świetlnego fotometrycznej (zależność 15). Obliczenia wielkości fotometrycznej wykonać ze skokiem 
co 5 nm.  
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 (15) 

 
Gdzie: Km = 683 lm/W 
 
Wyniki pomiarów i obliczeń zamieścić w tabeli 3. 

Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. Sformułować wnioski. 
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TABELA 3. Ocena zagrożenia siatkówki oka światłem niebieskim 

Lp
. 

Parametry lampy r E t  EB LB tmax Grupa 
ryzyka 

KB,v 

[mm] [lx] [s] [rad] [W·m-2] [W·m-2sr-1] [s] [W·lm-1] 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           
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Załącznik 1. Względna widmowa skuteczność zagrożenia siatkówki światłem niebieskim B() 

Długość fali 

 [nm] 

Względna skuteczność 
widmowa zagrożenia 
siatkówki światłem 
niebieskim 

B() 

Długość fali 

 [nm] 

Względna skuteczność 
widmowa zagrożenia 
siatkówki światłem 
niebieskim 

B() 

300 0,01 405 0,20 

305 0,01 410 0,40 

310 0,01 415 0,80 

315 0,01 420 0,90 

320 0,01 425 0,95 

325 0,01 430 0,98 

330 0,01 435 1,00 

335 0,01 440 1,00 

340 0,01 445 0,97 

345 0,01 450 0,94 

350 0,01 455 0,90 

355 0,01 460 0,80 

360 0,01 465 0,70 

365 0,01 470 0,62 

370 0,01 475 0,55 

375 0,01 480 0,45 

380 0,01 485 0,40 

385 0,013 490 0,22 

390 0,025 495 0,16 

395 0,05 500 - 600 10[(450-)/50] 

400 0,10 600 - 700 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

 10

 

Załącznik 2. Względna widmowa skuteczność świetlna V () dla widzenia fotopowego 

Długość fali 

 [nm] 

Względna widmowa 
skuteczność świetlna 
dla widzenia 
fotopowego 

V () 

Długość fali 

 [nm] 

Względna widmowa 
skuteczność świetlna 
dla widzenia 
fotopowego 

V () 

380 0,0000 530 0,8620 

385 0,0001 535 0,9149 

390 0,0001 540 0,9540 

395 0,0002 545 0,9803 

400 0,0004 550 0,9950 

405 0,0006 555 1,000 

410 0,0012 560 0,9950 

415 0,0022 565 0,9786 

420 0,0040 570 0,9520 

425 0,0073 575 0,9154 

430 0,0116 580 0,8700 

435 0,0168 585 0,8163 

440 0,0230 590 0,7570 

445 0,0298 595 0,6949 

450 0,0380 600 0,631 

455 0,0480 605 0,5668 

460 0,0600 610 0,5030 

465 0,07390 615 0,4412 

470 0,0910 620 0,3810 

475 0,1126 625 0,3210 

480 0,1390 630 0,2650 

485 0,1693 635 0,2170 

490 0,2080 640 0,1750 

495 0,2586 645 0,1382 

500 0,3230 650 0,1070 

505 0,4073 655 0,0816 

510 0,5030 660 0,0610 

515 0,6082 665 0,0446 

520 0,7100 670 0,0320 

525 0,7932 675 0,0232 
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Względna widmowa skuteczność świetlna V () dla widzenia fotopowego cd. 

Długość fali 

 [nm] 

Względna widmowa 
skuteczność świetlna 
dla widzenia 
fotopowego 

V () 

Długość fali 

 [nm] 

Względna widmowa 
skuteczność świetlna 
dla widzenia 
fotopowego 

V () 

680 0,0170 735 0,0004 

685 0,0119 740 0,0002 

690 0,0082 745 0,0002 

695 0,0057 750 0,0001 

700 0,0041 755 0,0001 

705 0,0029 760 0,0001 

710 0,0021 765 0,0000 

715 0,00015 770 0,0000 
720 0,0010 775 0,0000 
725 0,0007 780 0,0000 
730 0,0005   
 


