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S  P  R  Z  Ę  T     O  Ś  W  I  E  T  L  E  N  I  O  W  Y – część I (wprowadzenie, żarówki) 
 
Ź R Ó D Ł A    Ś W I A T Ł A  
Sztuczne źródła światła – światło otrzymuje się w wyniku przemiany innego rodzaju energii, np. 
energii elektrycznej, chemicznej...  
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INKANDESCENCJA (promieniowanie temperaturowe) 
to wysyłanie promieniowania w wyniku cieplnego wzbudzenia atomów lub cząsteczek 
Prąd elektryczny przepływa przez ciało 
stałe lub ciecz i rozgrzewa je do wysokiej 
temperatury. Cząsteczki zostają 
wprowadzone w drgania i ruch obrotowy, 
osiągają wyższy poziom energetyczny, 
zostaje wyemitowany kwant 
promieniowania. Częstotliwość drgań jest 
różna, więc widmo tego promieniowania 
jest widmem ciągłym. 

  
Rys. 1. Prąd przepływa przez żarnik żarówki i rozgrzewa 

go do wysokiej temperatury. 
 
LUMINESCENCJA  
polega na wysyłaniu promieniowania powstającego w wyniku wzbudzenia atomów lub cząsteczek. 
Luminescencja jest charakterystyczna dla danego rodzaju ciała promieniującego. Luminescencja 
dzieli się na: 
 
Elektroluminescencję – to emisja 
promieniowania przez atomy lub 
cząsteczki wzbudzone kosztem energii 
pola elektrycznego. Zachodzi w ciałach 
stałych, cieczach i gazach. Zjawisko 
wyładowania w gazach lub parach metali 
wykorzystywane jest przy budowie lamp 
rtęciowych, metalohalogenkowych, 
sodowych i innych. 

 
Rys. 2. Pod wpływem napięcia przyłożonego do elektrod 
świetlówki następuje przepływ prądu (ruch elektronów). 

Fotoluminescencję – to emisja promieniowania przez atomy lub cząsteczki wzbudzane fotonami 
promieniowania ultrafioletowego UV, promieniowania widzialnego VIS lub podczerwonego IR. Do 
budowy lamp wykorzystywane jest zjawisko fotoluminescencji ciał stałych, które nazywamy 
luminoforami. Luminofory są krystalicznie aktywowane domieszkami metali ciężkich (mangan, 
cynk, srebro, antymon). 
 

   
(a)         (b)             (c) 

Rys. 3.  
(a) poruszający się pomiędzy elektrodami elektron trafia na swojej drodze na atom rtęci.  
(b) poruszający się elektron zderza się z elektronem krążącym na orbicie wokół jądra atomu rtęci i wybija go 
na wyższą orbitę.  
(c) po chwili wybity na wyższą orbitę elektron wraca na orbitę podstawową i oddaje nadmiar wcześniej 
otrzymanej energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, jest to promieniowanie ultrafioletowe 
(elektroluminescencja). Promieniowanie ultrafioletowe pada na luminofor pokrywający rurę świetlówki i 
wzbudza jego cząsteczki w wyniku czego cząsteczki luminoforu wysyłają promieniowanie widzialne 
(fotoluminescencja). 

Reguła Stokes’a mówi, że długość fali promieniowania emitowanego jest zawsze większa od 
długości fali promieniowania wzbudzającego. 

emitowane.promewzbudzając.prom λ<λ
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Wielkości charakteryzujące elektryczne źródła światła 
 
P [W] znamionowa moc elektryczna lampy lub układu lampa-statecznik.  
Ponieważ na stateczniku występują tzw. straty mocy (w stateczniku wydziela się pewna ilość 
mocy) to moc układu lampa-statecznik będzie większa od mocy samej lampy. 
 
Moc czynna P [W] w układach prądu zmiennego, jest częścią energii elektrycznej powodującej 
wydzielenie np. energii cieplnej w odbiorniku na rezystancji R, energii mechanicznej wytwarzanej w 
silniku elektrycznym lub światła w elektrycznych źródłach światła. 
 
Moc czynną definiujemy jako iloczyn wartości skutecznych napięcia U i prądu I oraz cosinusa kąta 
przesunięcia fazowego φ pomiędzy napięciem i prądem. 
 

ϕ⋅⋅= cosIUP                  
 
U [V], UL [V] 
znamionowe napięcie zasilające lampy lub układu lampa-statecznik. 
znamionowe napięcie na lampie. 
 
I [A] 
znamionowy prąd lampy. 
 

f [Hz] 
częstotliwość napięcia zasilającego lub napięcia na lampie. 

 
Φ  [lm] 
strumień świetlny 
 

η  [lm/W] 
skuteczność świetlna lampy lub układu lampa-statecznik. 
Skuteczność świetlna obliczana jest ze wzoru: 

 

P
Φ

=η  
η – skuteczność świetlna (w lumenach na wat – [lm/W] ) 
Φ – strumień świetlny lampy (w lumenach – [lm] ) 
P – moc elektryczna lampy lub układu lampa-statecznik (w watach – [W] ) 
 

 
Tb [K] 
temperatura barwowa charakteryzuje barwę światła lampy 
 
Ra 
wskaźnik oddawania barw charakteryzuje dokładność, jakość oddawania barw tak, aby barwy 
przedmiotów oświetlanych przez źródła światła nie były zniekształcone: 
 
dobry:  Ra = 85 – 100 
średni: Ra = 70 – 85 
mały:   Ra < 70 
 

Wskaźnik oddawania barw – grupy wg klasyfikacji DIN 
Grupa Wartość 

wskaźnika Ra 
Opis oddawania barw 

1A 90 – 100 bardzo dobre oddawanie barw 
1B 80 – 90 dobre oddawanie barw 
2 60 – 80 średnie oddawanie barw 
3 40 – 60 słabe oddawanie barw 
4 20 - 40 bardzo słabe oddawanie barw 
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Producenci źródeł światła (Philips, Osram) stosują kod opisujący wartość wskaźnika oddawania 
barw i barwę światła (temperaturę barwową). Dla przykładu: 
Kod Wskaźnik oddawania barw Ra Temperatura barwowa Wrażenie barwy 
827 80 – 90 2700 K b. ciepła 
830 80 – 90 3000 K ciepła 
840 80 – 90 4000 K neutralna 
860 80 – 90  6000 K chłodna 
930 > 90 3000 K ciepła 
940 > 90 4000 K neutralna 
 
τ  [h] trwałość lampy – całkowity czas, w ciągu którego lampa świeciła, zanim stała się 
bezużyteczna lub została uznana za taką zgodnie z określonymi kryteriami. 
 
Trwałość średnia – wartość średnia z indywidualnych czasów działania lamp. 
 
Trwałość gwarantowana – czas, w ciągu którego wszystkie lampy powinny świecić. 
 
Trwałość użytkowa – czas, w ciągu którego strumień lampy nie spadnie poniżej pewnej, ustalonej 
wartości.  

 
Rys. 4. Krzywa wygasania (próba trwałości). Trwałość gwarantowana τgw, trwałość średnia τśr. 

 

 
Rys. 5. Krzywa spadku strumienia świetlnego. Trwałość użytkowa τu=5000[h] wyznaczona dla ustalonego 

spadku strumienia świetlnego poniżej 80% strumienia znamionowego. 
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w 
współczynnik tętnienia – charakteryzuje głębokość tętnienia strumienia świetlnego: 
 

max

minmaxw
Φ

Φ−Φ
=                (3) 

 
Lampy elektryczne zasilane napięciem przemiennym (zmiennym w czasie) charakteryzują się 
tętniącym (zmiennym w czasie) strumieniem świetlnym.  
 
Jeżeli częstotliwość zmian napięcia zasilającego (i tym samym prądu płynącego przez lampę) 
wynosi 50Hz to częstotliwość zmian strumienia świetlnego jest dwa razy większa i wynosi 100Hz. 

 
Rys. 6. Przebiegi czasowe prądu lampy (IL) i strumienia lampy (ΦL). Częstotliwość napięcia zasilającego 

f=50Hz. Częstotliwość tętnienia strumienia świetlnego jest dwa razy większa i wynosi f=100Hz. 
 
Tętnienie to zjawisko negatywne, które powoduje: 
  - zjawisko stroboskopowe, 
  - zmniejszenie komfortu widzenia. 
 
Prawo Talbota 
szybko następujące po sobie 
kolejne okresowe bodźce 
wywołują w oku wrażenie 
równomiernej jaskrawości, jeżeli 
ich częstotliwość leży powyżej 
częstotliwości zanikowej. Oko ma 
zdolność uśredniania w czasie. 
 
Prawo Ferry’ego-Portera 
graniczna częstotliwość zanikowa 
nv zależy od różnicy luminancji L1 
- L2 dwóch następujących po 
sobie bodźców i zwiększa się wraz 
ze wzrostem tej różnicy. 
 
 

        
Rys. 7. Ilustracja prawa Ferry’ego-Pottera,  
nv – częstotliwość [Hz] 

 
 
 

Częstotliwość zanikowa nv  w funkcji różnicy luminancji 
ΔL dwóch następujących po sobie bodźców
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Tabela. 1. Wartości współczynnika tętnienia lamp elektrycznych zasilanych z sieci prądu przemiennego o 

częstotliwości 50Hz. 
Rodzaj lampy Współczynnik tętnienia 

w 

Żarówka:                                                                                   40W 
100W 
300W 

0,32 
0,20 
0,10 

Świetlówka 36W (statecznik indukcyjny):                 barwa dzienna 
barwa biała 

barwa ciepło-biała 

0,68 
0,52 
0,32 

Dwie świetlówki 36W w układzie „duo”:                    barwa dzienna 
barwa biała 

barwa ciepło-biała 

0,29 
0,21 
0,17 

Trzy świetlówki w układzie zasilania z trzech faz:    barwa dzienna 
barwa biała 

barwa ciepło-biała 

0,03 
0,02 
0,01 

Lampa rtęciowa 0,78 

Lampa sodowa wysokoprężna 0,74 
 
Sposoby ograniczenia tętnienia: 
1). Odpowiednie układy pracy lamp, które powodują ograniczenie tętnienia: 

a). układ „duo” dla świetlówek (prądy płynące przez lampy są przesunięte w fazie co powoduje 
przesunięcie w fazie tętniących strumieni świetlnych – wypadkowy strumień wychodzący z 
oprawy charakteryzuje się mniejszą głębokością tętnienia), 

 
Rys. 8. Układ połączeń dwóch świetlówek pracujących w tzw. układzie „duo”. Jedna świetlówka zasilana jest 

poprzez statecznik indukcyjny „L”, a druga poprzez statecznik „L” i szeregowo włączony kondensator „C”. 
Przebiegi czasowe prądu płynącego przez świetlówki zasilane w tzw. układzie „duo” „I1” i „I2” oraz 

wypadkowy strumień wychodzący z oprawy „Φ”. 
 
b). zasilanie z trzech faz (strumienie kolejnych opraw zasilanych z trzech faz są przesunięte w 

fazie, tętnienie strumieni poszczególnych opraw się nie zmienia ale zmniejszeniu ulega 
tętnienie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej), 

 
2). Zasilanie prądem stałym, 
 
3). Zasilanie napięciem o wysokiej częstotliwości. Ze względu na właściwości fizyczne lamp 

zasilanych wyższą częstotliwością oraz ze względu na występowanie wyższej częstotliwości 
tętnienia strumienia przyjmuje się, że tętnienie strumienia jest wtedy bardzo małe. 
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Ż A R Ó W K I 
 

Ż A R Ó W K I 

 
Rys. 8. Budowa żarówki głównego szeregu  

(żarówki do ogólnych celów oświetleniowych, ang. General Lighting Service - GLS). 
 
Żarnik 
wykonany z wolframu, w postaci jednoskrętki lub dwuskrętki. 
 

          
Rys. 9. Dwuskrętka (powiększenie), drut wolframowy nawijany dwa razy na drut molibdenowy. 

 
Cechy wolframu: 

§ wysoka temperatura topnienia 3350 0 C, 
§ mała prędkość parowania. 

 
Główny problem to parowanie wolframu, które prowadzi do przepalenia żarnika. 
 
Strumień świetlny i skuteczność żarówki rosną wraz z temperaturą żarnika, lecz równocześnie 
maleje trwałość, bo zwiększa się parowanie wolframu. 
 
Żarówki gazowane  
Gaz „oblepia” żarnik i zmniejsza parowanie, więc można podnieść temperaturę żarnika nie 
zmniejszając trwałości. Ciśnienie gazu w żarówkach GLS wynosi od 0.9 atm (stan zimny) do 1.5 
atm (stan gorący, kiedy żarówka świeci). 
Do wypełnienia bańki żarówek stosuje się następujące rodzaje gazów (im cięższy gaz tym lepszy):  

§ argon,  
§ azot,  
§ mieszanina: argon 86% (cięższy) i azot 14% (odporny na przebicie), 
§ krypton. 
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Bańka Otacza żarnik i stanowi szczelną ochronę przed kontaktem z otoczeniem. Żarówki GLS 
mają bańkę wykonaną ze szkła zwykłego sodowo-wapniowego. Żarówki, których bańki musza 
wytrzymać wyższą temperaturę (np. żarówki halogenowe) lub gdzie może wystąpić szok termiczny 
(nagła, skokowa duża zmiana temperatury) budowane są z bardziej odpornego szkła t.j. ze szkła 
kwarcowego (tlenek krzemu). 
W zależności od zastosowania, bańki żarówek mogą być: 
§ przeźroczyste, 
§ matowane (wewnętrzna powierzchnia wytrawiana 

kwasem), 
§ opalizowane (wewnętrzna powierzchnia pokryta jest 

specjalną warstwą rozpraszającą), 
§ kolorowe (wewnętrzna lub zewnętrzna powierzchnia 

pokryta jest specjalną warstwą zmieniająca barwę światła), 
§ z odbłyśnikiem (wewnętrzna powierzchnia pokryta jest 

warstwą aluminium). 

 

 
Rys. 10. Żarówki GLS z bańką: 

przeźroczystą, matowaną i 
opalizowaną. 

 

Trzonek Żarówki GLS posiadają najczęściej trzonki gwintowe (gwint Edisona): E14, E27, E40 lub 
bagnetowe: B15, B22. Żarówki halogenowe posiadają wiele innych odmian trzonków, np. 
obustronnie trzonkowane R7s, trzonki kołkowe GY6.35, G4, G53, GU5.3, GU4, G9, GU10, GZ10. 
 

Żarówki halogenowe 
      1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3) 

 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 

Rys. 11. Ilustracja cyklu halogenowego zachodzącego w żarówkach halogenowych. 
 

Zachodzi regeneracyjny cykl halogenowy, tworzą się związki chemiczne halogenków (fluor, chlor, 
jod) z metalem (wolfram): 

1) wolfram paruje i osadza się na bańce 
2) wolfram wiąże się z jodem i tworzy się jodek wolframu 
3) jodek wolframu odrywa się od bańki i wędruje na żarnik 
4) jodek wolframu rozkłada się w wysokiej temperaturze żarnika na jod i wolfram, wolfram 

osadza się na żarniku, a jod z powrotem wędruje na bańkę      
 
Warunek przy jakim zachodzi cykl halogenowy: temperatura bańki nie powinna być mniejsza niż 
520 K (dlatego żarówki halogenowe maja bańki o małych rozmiarach) 
Ze względu na zachodzący cykl regeneracyjny można podnieść temperaturę żarnika bez straty 
trwałości (rośnie strumień i skuteczność świetlna). 
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Temperatura żarnika: 

§ żarówki próżniowe                     T  <  2500 K    (do 25W) 
§ żarówki gazowane    2600 K  <   T  <  3000       (powyżej 40W) 
§ żarówki halogenowe                   T  ≈  3200 K 

 
Skuteczność świetlna Stosunkowo niska: 

§ żarówki GLS przy trwałości 1000h: 8 – 20 lm/W 
§ żarówki halogenowe: 10 – 26 lm/W 

 
Barwa i wskaźnik oddawania barw Barwa światła ciepła (żółta), wskaźnik oddawania barw 
wysoki Ra=100 (rozkład widmowy pokrywa cały zakres widzialny). 
 
Rozkład widmowy żarówki jest rozkładem ciągłym i pokrywa cały zakres widzialny. 
Jednak maksimum promieniowania przypada poza 
zakresem widzialnym (w podczerwieni) stąd niska 
skuteczność świetlna żarówek. W zakresie widzialnym 
więcej mocy promienistej przypada na zakres 
długofalowy (czerwona barwa światła) niż na zakres 
krótkofalowy (niebieska barwa światła) dlatego wrażanie 
barwy światła nie jest neutralne. Barwę światła żarówek 
postrzegamy jako barwę żółtą.    

Rys. 12. Rozkład widmowy żarówki. 
Wpływ napięcia zasilającego  
Żarówki są wrażliwe na zmiany napięcia.  

 
Rys. 13. Zmiana strumienia (Φ), skuteczności świetlnej (η), mocy (P) oraz trwałości (τ - L) żarówki przy 

zmianie wartości napięcia zasilającego. U 105% ► P 108% ► η 111% ► Φ 120% ► τ 40% 
 
Dla niewielkich zmian napięcia     +/- 10% zmiany podstawowych parametrów można przedstawić 
za pomocą wykładników potęgowych: 
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Regulacja strumienia 
Regulacja strumienia jest łatwa i polega na regulacji (obniżaniu) wartości skutecznej prądu 
płynącego przez żarówkę. Obniżenie wartości skutecznej prądu żarówki powoduje obniżenie 
temperatury żarnika co prowadzi do spadku strumienia świetlnego, mocy i skuteczności świetlnej 
żarówki. Zmienia się również barwa światła. 

 
Rys. 14. Przebieg zmian prądu żarówki modyfikowany przez regulator (ściemniacz) tyrystorowy. Niska 
wartość strumienia, duże „ściemnienie” (wykres górny), wysoka wartość strumienia, małe „ściemnienie” 

(wykres dolny). 
 
Na rynku dostępne są różne regulatory (ściemniacze) różniące się zasadą działania. Wyróżniamy 
regulatory, w których zastosowano tzw. sterowanie zboczem narastającym oraz takie gdzie 
zastosowano tzw. sterowanie zboczem opadającym. 
 

  
 

Rys. 15. Przebieg zmian napięcia na żarówce, które jest modyfikowane przez regulator (ściemniacz) ze 
sterowaniem zboczem narastającym (z lewej), oraz ze sterowaniem zboczem opadającym (z prawej). 

 
Tabela 2. Regulatory (ściemniacze) przeznaczone do sterowania żarówek. 

Typ regulatora 
(ściemniacza) 

Typ współpracującego odbiornika / transformatora Symbol 

Sterowanie zboczem 
narastającym 
and. leading-edge 

Odbiorniki o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym: 
-żarówki na napięcie sieciowe, 
-żarówki z transformatorami konwencjonalnymi 

 
Sterowanie zboczem 
opadającym 
and. trailing-edge 

Odbiorniki o charakterze pojemnościowym: 
-żarówki z transformatorami elektronicznymi 

 
Uwaga. Niektóre transformatory elektroniczne mogą współpracować z oboma typami regulatorów. 
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Żarówki do ogólnych celów oświetleniowych: 
§ próżniowe, 
§ gazowane. 
 

   
 

Rys. 16. Żarówki do ogólnych celów oświetleniowych. 
 
 

Tabela 2. Zestawienie parametrów żarówek 
 
P [W] 15-25-40-60-75-100-150-200-300-500-1000 

U [V] 110-125-150-220-230-240-250 

Bańki przeźroczyste 
matowe 
mleczne 
zwierciadlane 
kolorowe 

Trzonki gwintowe: E14, E27, E40 
bagnetowe: B15, B22 

η [lm/W] próżniowe 6 – 9 [lm/W] 
gazowane 10 – 18 [lm/W] 
 
im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 
  40W –   420 lm – 10.5 lm/W 
  60W –   710 lm – 11.8 lm/W 
100W – 1360 lm – 13.6 lm/W 

Tb 2500 K – 3000 K (wartość typowa 2700 K) 

Ra 100 

τ [h] trwałość średnia 1000 h 
trwałość gwarantowana 700 h 
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Żarówki halogenowe: - niskonapięciowe, 
    - na napięcie sieciowe. 
 

   
 

Tabela 3. Zestawienie parametrów żarówek halogenowych 
 
P [W] 5 – 2000 

U [V] 6 – 12 – 24 – 230  

Bańki bez dodatkowej osłony (bańka pojedyncza) 
z dodatkową osłoną (bańka podwójna) 

Trzonki gwintowe: E14, E27 
jednostronnie trzonkowane: G4, GY6.35, GU5.3, GU10, GZ10 
dwustronnie trzonkowane: R7s 

η [lm/W] niskonapięciowe 12 – 26  [lm/W] 
na napięcie sieciowe 10 – 24  [lm/W] 
 
im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 

Tb 3200 K 

Ra 100 

τ [h] trwałość średnia 1500 – 2000 – 3000 – 5000 h 

 
Niskonapięciowe 
 

    
 

Rys. 17. Żarówki halogenowe firmy Osram na napięci 12V: 
Halostar (GY6.35 lub G4), Decostar (GU5.3 lub GU4), Halospot 111 (G53). 
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Rys. 18. Żarówka z odbłyśnikiem typu „zimne lustro” tzw. żarówka dichroiczna.  

Żarówka taka posiada szklany odbłyśnik z naniesionymi dwiema, cienkimi warstwami materiałów, 
które posiadają różne współczynniki załamania. Powoduje to selektywne właściwości w zakresie 

odbijania i przepuszczania promieniowania o różnych długościach fali. W tym przypadku 
promieniowanie podczerwone przepuszczane jest przez odbłyśnik (czerwone strzałki), a 

promieniowanie widzialne jest odbijane (niebieskie strzałki).  
Z prawej strony pokazany jest rozkład widmowy dwóch żarówek halogenowych: z odbłyśnikiem 

aluminiowym i z odbłyśnikiem dichroicznym (efekt „zimnego światła” ang. cool-light). 
 

  
Rys. 19. Żarówek halogenowych bez dodatkowej osłony nie można dotykać palcami. Bańka takiej 
żarówki wykonana jest ze szkła kwarcowego, które po dotknięciu reaguje z tłuszczem i pokrywa 

się białym nalotem (krystalizuje). 
 

   
 

 
 

Rys. 20. Niektóre żarówki halogenowe wyposażone w technologię UV-STOP. Tradycyjne szkło 
kwarcowe (rys. z lewej) przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe UV oraz promieniowanie 
widzialne VIZ. Wzbogacone szkło kwarcowe zatrzymuje promieniowanie ultrafioletowe (rys. z 

prawej). Rozkład widmowy żarówki halogenowej z normalnym szkłem kwarcowym (z lewej) oraz 
ze szkłem kwarcowym i filtrem UV (z prawej). 
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Żarówki halogenowe IRC (Infra Red Coating)  
Na powierzchni bańki znajduje się warstwa 
odbijająca promieniowanie podczerwone, a 
przepuszczająca promieniowanie widzialne 
(sześcioborek lantanu, tlenek cyny). 
Promieniowanie podczerwone zostaje „uwięzione” 
wewnątrz bańki żarówki i powoduje zwiększenie 
temperatury żarnika bez konieczności dostarczenia 
do żarówki większej mocy. 
Zalety takiego rozwiązania:  
§ większa skuteczność świetlna (25-30 lm/W),  
§ większa trwałość (4000 h). 

 
 

Rys. 21. Ilustracja zjawiska odbijania 
promieniowania podczerwonego w 
żarówkach z technologią IRC. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Rys. 22. Porównanie strumieni świetlnych standardowych żarówek halogenowych z żarówkami 
halogenowymi wykonanymi w technologii IRC. 
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Na napięcie sieciowe 
 

    
 

Rys. 23. Żarówki halogenowe firmy Osram na napięci 230V: 
Haloline (R7), Halolux (E27), Halopar 16 (GU10 lub GZ10), Halopin (G9). 

 
 
 

 

 
 
 

filament –  
żarnik 

 
 
 

bulb wall –  
powierzchnia bańki 

 
Bilans mocy żarówki głównego szeregu o mocy 100W (żarówka do ogólnych celów 
oświetleniowych): 

1. Promieniowanie widzialne – 5W (5%) 
2. Promieniowanie podczerwone żarnika – 61W (61%) 
3. Strata ciepła związana ze strumieniem cieplnym promieniowanym z żarnika na bańkę 

(konwekcja i przewodzenie) – 34W (34%) 
4. Promieniowanie podczerwone bańki – 22W (22%) 
5. Całkowite straty związane z konwekcją i przewodzeniem – 12W (12%) 
6. Całkowita moc promieniowania podczerwonego – 83W m(83%) 
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Część II - Ś W I E T L Ó W K I 
 

 

 
Rys. 1. Budowa świetlówki. 

Elektrody 
wykonane z drutu wolframowego w postaci dwuskrętki, są pokryte emiterem tlenkowym, który 
obniża pracę wyjścia elektronów i tym samym ułatwia zapłon. W trakcie pracy świetlówki emiter 
ulega odparowaniu.  
 
Argon - gaz pomocniczy, ciśnienie ok. 2500 Pa (0.025 atm). 
 
Rtęć  
dozowana w postaci metalicznej, odparowuje pod wpływem zwiększonej temperatury, pary rtęci 
osiągają ciśnienie ok. 0.6 – 1.0 Pa w temperaturze ok. 45 0C. O świetlówkach mówimy, że są to 
lampy rtęciowe z niskim ciśnieniem par rtęci. 90% mocy promienistej wypromieniowana jest przy 
długościach fali 185nm i 254 nm (tzw. linie rezonansowe). 
 
Luminofor  
Pokrywa wewnętrzną 
powierzchnię bańki, 
wytwarza promieniowanie 
widzialne, pobudzany jest 
do świecenia tzw. 
promieniowaniem 
rezonansowym rtęci z 
zakresu UV: 185nm i 
254nm.  
Ciśnienie par rtęci musi 
mieć taką wartość, aby 
promieniowanie linii 
rezonansowych rtęci 
miało największą 
skuteczność.  

 
Rys. 2. Rozkład widmowy promieniowania świetlówki. Linie rezonansowe 

rtęci (185, 254nm), linie w zakresie widzialnym (405, 436, 546, 579nm) oraz 
widmo ciągłe luminoforu. 
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Bańka 
Wykonana ze szkła zwykłego sodowo-wapniowego domieszkowana tlenkiem żelaza dla kontroli 
transmisji promieniowania ultrafioletowego. Oznaczenia i średnice rur świetlówek liniowych: 

§ T5 (średnica: 5/8 cal) lub T16 (średnica: 16 mm), 
§ T8 (średnica: 8/8 cal) lub T26 (średnica: 26 mm), 
§ T12 (średnica: 12/8 cal) lub T38 (średnica: 38 mm). 

 
Trzonki 
Świetlówki liniowe posiadają dwa trzonki (na każdym z końców świetlówki) i po dwa kołki na 
każdym trzonku G5 (T5), G13 (T8) (świetlówki z zimnym startem ang. cold-start lamps mają po 
jednym kołku – Fa6). Trzonki świetlówek kołowych 2GX13, G10q. 
 
Rodzaje luminoforów, barwa i wskaźnik oddawania barw 
Rodzaj zastosowanego luminoforu 
decyduje o skuteczności świetlnej η, 
wskaźniku oddawania barw Ra i 
temperaturze barwowej Tb. 
 

 
 

Tabela 1. Rodzaje luminoforów. 
Typ luminoforu Charakterystyka Kod Ra η [lm/W] 
Standardowe 
(dwupasmowe) 

Przeciętna skuteczność świetlna i przeciętne 
oddawanie barw.  
Są to luminofory, które posiadają dwa 
aktywne składniki i tworzą charakterystyczny 
rozkład widmowy z dwoma maksimami 
(wierzchołkami). 

OSRAM 
765 (10)* 
640 (20)* 
535 (23)* 
740 (25)* 
530 (30)* 
 
PHILIPS 
640 (33)* 
765 (54)* 

 
 
 
od 50 
do 79 

 
 
 
od 65  
do 78 

Trójpasmowe Największa skuteczność świetlna i dobre 
oddawanie barw.  
Aktywne składniki tych luminoforów zawierają 
tzw. pierwiastki ziem rzadkich i tworzą rozkład 
widmowy z kilkoma maksimami 
(wierzchołkami) w trzech pasmach widma: 
czerwonym, zielonym i niebieskim 

seria 80 
827 
830 
840 
865 

 
 
od 80 
do 89 

 
 
od 67 
do 94 

Wielopasmowe Przeciętna skuteczność świetlna i 
najwierniejsze oddawanie barw.  
Luminofory te są mieszaniną wielu 
składników, które tworzą rozkład widmowy 
pokrywający cały zakres widzialny. 

seria 90 
930 
940 
950 
965 

 
od 90 
do 100 

 
od 50 
do 71 

* w nawiasach podano stare oznaczenia 
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Rys. 3. Rozkłady widmowe świetlówek z różnymi luminoforami. 

 
83  
luminofor 
trójpasmowy 
 
93  
luminofor 
wielopasmowy 
 
 
 
 
 
35  
luminofor 
standardowy 
(dwupasmowy) 
 
84  
luminofor 
trójpasmowy 
 
 
 
 
94  
luminofor 
wielopasmowy 
 
95  
luminofor 
wielopasmowy 
 
 
 
 
 
 
86  
luminofor 
trójpasmowy 
 
96  
luminofor 
wielopasmowy 
 

 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652585, fax (0-61) 6652389  
http://lumen.iee.put.poznan.pl  

Sprzęt oświetleniowy. Wykłady dla studentów I stopnia specjalności Technika Świetlna  
<Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
 

-19- 

UKŁADY ZASILANIA ŚWIETLÓWEK 
 
Świetlówka posiada ujemną, nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową, w związku z tym 
należy stosować elementy stabilizujące punkt pracy a pełniące rolę ograniczania prądu płynącego 
przez lampę (tzw. stateczniki). 
 
Stateczniki wykazują pewne straty mocy. To znaczy, że moc układu (oprawy oświetleniowej) t.j. 
lampy i statecznika jest wyższa od mocy samej lampy. Zgodnie z normą PN-EN 50294 określa się 
klasy efektywności energetycznej stateczników. Zgodnie z tą klasyfikacją straty mocy statecznika 
w danej klasie nie mogą być większe od wymaganych. 
 
Tabela 2. Klasy efektywności stateczników i straty mocy na przykładzie świetlówki T8 o mocy 36W. Podano 

moc układu w watach oraz procentowy wzrost mocy układu w stosunku do mocy lampy (straty mocy). 
Klasa efektywności 

energetycznej 
Opis statecznika Moc układu 

lampa-
statecznik 

Moc układu w 
stosunku do 
mocy lampy 

D* indukcyjny z dużymi stratami  
(KVG) (CB) 

> 45W > 125% 

C* indukcyjny z przeciętnymi stratami  
(KVG) (CB) 

≤ 45W ≤ 125% 

B2 indukcyjny z małymi stratami  
(VVG) (LLB) 

≤ 43W ≤ 119% 

B1 indukcyjny z bardzo małymi stratami  
(VVG) (LLB) 

≤ 41W ≤ 114% 

A3 Elektroniczny  
(EVG) (EB) 

≤ 38W ≤ 106% 

A2 elektroniczny z ograniczonymi stratami 
(EVG) (EB) 

≤ 36W ≤ 100% 

A1 elektroniczny z regulacją strumienia 
(EVG) (EB) 

≤ 38/19W 
(przy regulacji 
100/25%) 

≤ 106/53% 
(przy regulacji 
100/25%) 

* stateczniki w klasach D i C nie mogą być wprowadzane na rynek. 
 
Stateczniki indukcyjne 
Wykonywane w postaci dławików z rdzeniem żelaznym (na rdzeń żelazny nawinięte są zwoje 
cienkiego, miedzianego drutu). 

 
Rys. 4. Zdjęcie statecznika indukcyjnego. Układ pracy świetlówki ze statecznikiem indukcyjnym i 

zapłonnikiem tlącym, kondensator C do poprawy współczynnika mocy. 
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Rys. 5. Rysunek pokazujący budowę zapłonnika tlącego. 
 
Zapłon świetlówki: 

1) Styki zapłonnika są otwarte. Po włączeniu napięcia pomiędzy elektrodami zapłonnika powstaje 
wyładowanie świetlące. Grzeje się elektroda z bimetalu i następuje zwarcie elektrod 
zapłonnika. Płynie prąd o natężeniu ok. 10mA. 

2) Prąd płynie przez elektrody i zwarte 
styki zapłonnika. Płynący prąd 
podgrzewa elektrody i wymusza 
termiczną emisje elektronów. Bimetal 
stygnie. Płynie prąd około jeden i pół 
razy większy od prądu znamionowego. 

3) Bimetal rozwiera obwód. W dławiku 
indukuje się siła elektromotoryczna o 
amplitudzie ok. 1 kV, która jest wyższa 
od napięcia zapłonu świetlówki 
(Uz~250-400V). 

4) Jeżeli świetlówka nie świeci to cykl zapłonowy się powtarza. 
 
Kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mocy 
W układach ze statecznikami indukcyjnymi współczynnik mocy układu ma wartość ok. cosϕ≈0.5. 
W związku z tym należy go skorygować do wartości cosϕ≥0.85. Metody korekcji współczynnika 
mocy: 

§ Zastosowanie kondensatora włączonego równolegle na wejściu układu 
§ Układ pracy z dwiema świetlówkami z włączonym szeregowo kondensatorem w jednym 

obwodzie (tzw. układ duo). 
 
Układ duo 
Prądy płynące przez świetlówki są przesunięte 
w fazie, w związku z tym strumienie świetlówek 
również są przesunięte w fazie. Zmniejszeniu 
ulega tętnienie strumienia wychodzącego  z 
oprawy. Współczynnik mocy układu  

9.0cos ≥ϕ . 
 
 
 
 

Rys. 6. Układ pracy dwóch świetlówek ze statecznikami indukcyjnymi w tzw. układzie duo. Jedna świetlówka 
zasilana jest poprzez statecznik indukcyjny „L”, a druga poprzez statecznik „L” i szeregowo włączony 

kondensator „C”. 
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Stateczniki elektroniczne 
Właściwości i zalety stateczników elektronicznych: 

§ częstotliwość napięcia na lampie pracującej ze statecznikiem elektronicznym wynosi ok. 40 
kHz (w statecznikach regulowanych dimmbar od ok. 40kHz do ok. 100kHz).: 

§ większa skuteczność świetlna lampy, 
§ zmniejszenie tętnienia strumienia, 
§ zwiększenie trwałości, 
§ zmniejszenie strat mocy, 
§ zapłon bez migotania, 
§ możliwość regulacji strumienia, 
§ możliwość korekcji współczynnika mocy 9.0cos ≥ϕ , 
§ mniejsza waga, 
§ bardziej awaryjne niż stateczniki indukcyjne, 
§ większość stateczników elektronicznych posiada możliwość zasilania nie tylko z sieci 

napięcia przemiennego AC ale również ze źródła napięcia stałego DC. Oprawy z takimi 
statecznikami mogą wtedy pracować w obwodach tzw. centralnej baterii zasilania 
awaryjnego. 

§ podstawowe rodzaje stateczników elektronicznych: 
 

• analogowe: 
- bez regulacji strumienia 

o z podgrzewaniem elektrod, np. Quicktronic Professional, 
o zapłon „na zimno”, np. Quicktronic Instant Start (economic), 

- z regulacją strumienia, Dimmbar z interfejsem 1-10V 
 

• cyfrowe,  
- Dimmbar z interfejsem DALI, 
- cyfrowe z innym interfejsem, np. Tridonic DSI. 

 

 
 

 
 

Rys. 7. Schemat układu pracy świetlówki ze statecznikiem elektronicznym. Zdjęcie statecznika 
elektronicznego. 
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WŁAŚCIWOŚCI ŚWIETLÓWEK 
 
Wpływ temperatury otoczenia 
Ciśnienie par rtęci musi mieć taką wartość, aby 
promieniowanie linii rezonansowych rtęci miało 
największą skuteczność. O wartości ustalonego 
ciśnienia par rtęci decyduje wartość temperatury 
najchłodniejszego punktu w świetlówce (tzw. 
punkt kondensacji). Temperatura otoczenia 
wpływa na temperaturę punktu kondensacji. 
Świetlówka pracująca w temperaturach 
otoczenia, które są wyższe lub niższe od 250C 
ma niższy strumień świetlny.   

Rys. 8. Wpływ temperatury otoczenia na strumień 
świetlny świetlówki. 

 
Trwałość i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość świetlówek zależy m.in. od częstości włączeń i rodzaju zastosowanego statecznika i 
wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. Wyższą trwałość osiągają świetlówki ze 
statecznikami elektronicznymi. Wśród stateczników elektronicznych najlepsze z punktu widzenia 
trwałości są te, które przed zapłonem realizują funkcję podgrzewania elektrod (switch-start lub 
warm-start). 
 

 

 
Typowe wartości: 
5.000h – 99% 
10.000h – 97% 
15.000h – 50% 

Rys. 9. Krzywa wygasania świetlówek T8 pracujących ze statecznikiem indukcyjnym. 
 

 

 
Typowe wartości: 
5.000h – 98% 
10.000h – 90% 
15.000h – ---- 

Rys. 10. Krzywa wygasania świetlówek T8 pracujących ze statecznikiem elektronicznym z zimnym startem 
(cold-start, rapid-start, instant-start), bez podgrzewana elektrod. 
 

 

 
Typowe wartości: 
5.000h – 99% 
10.000h – 98% 
15.000h – 95% 

Rys. 11. Krzywa wygasania świetlówek T8 pracujących ze statecznikiem elektronicznym z funkcją 
podgrzewania elektrod (switch-start, warm-start). 
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Istotny z punktu widzenia eksploatacji świetlówek jest spadek strumienia w czasie pracy. Niekiedy 
zmniejszenie wartości strumienia jest tak duże, że nie opłaca się dalej eksploatować jeszcze 
świecących świetlówek i należy je grupowo wymienić na nowe. Przyjmuje się, że tą granicą 
opłacalności jest spadek strumienia do poziomu 80% strumienia znamionowego. 
 

a) 

 
b) 

 
Rys. 12. Spadek strumienia świetlówek: a). z luminoforem dwupasmowym – TL 40/33-640,  

b). z luminoforem trójpasmowym – TL-D 36/840. 
 

 
Rys. 13. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia świetlówek  

MASTER TL-D Xtreme Super 80. 
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Świetlówki liniowe: 

 
 
T8 (T26 26mm)  
z luminoforem standardowym (dwupasmowym) średnicy 26mm (firmy Osram): 
Nazwa Moc Barwa Tb[K] Ra Φ [lm] η [lm/W] 
L18/25-740  

18W 
uniwersalna biała 4000 70-79 1100 61 

L18/20-640 biała 4000 60-69 1150 64 
L18/30-530 ciepła 3000 50-59 1150 64 
L36/25-740  

36 W 
uniwersalna biała 4000 70-79 2600 72 

L36/20-640 biała 4000 60-69 2850 79 
L36/30-530 ciepła 3000 50-59 2850 79 

 
z luminoforem trójpasmowym o średnicy 26mm (firmy Osram): 
Nazwa Moc Barwa Tb[K] Ra Φ [lm] η [lm/W] 
L18/840  

18W 
chłodno-biała 4000 80-89 1350 75 

L18/830 ciepło-biała 3000 80-89 1350 75 
L18/827 interna 2700 80-89 1350 75 
L36/840  

36 W 
chłodno-biała 4000 80-89 3350 93 

L36/830 ciepło-biała 3000 80-89 3350 93 
L36/827 interna 2700 80-89 3350 93 

 
Świetlówki z podgrzewanymi elektrodami ang. switch-start lamp 
Większość świetlówek pracuje w układach z podgrzewanymi elektrodami. Wtedy przed zapłonem 
(zanim świetlówka się zaświeci) przez elektrody płynie prąd o natężeniu wynoszącym około 150% 
prądu znamionowego. Podgrzewanie elektrod ułatwia zapłon i przyczynia się do zwiększenia 
trwałości świetlówek. W układzie zasilania świetlówki występuje wtedy zapłonnik (przy stateczniku 
indukcyjnym) lub funkcję podgrzewania elektrod realizuje statecznik elektroniczny. 
 
Świetlówki z szybkim zapłonem ang. rapid-start lamp 
Zapłon świetlówki realizowany jest nie poprzez zapłonnik, a dzięki dodatkowej zewnętrznej 
warstwie silikonowej lub dzięki dodatkowej elektrodzie w formie paska przewodzącego, który jest 
ułożony na całej długości rury. Na jednym z końców pasek połączony jest za pośrednictwem 
opornika o rezystancji 1MΩ do jednej elektrody. Możliwy jest szybki, pewny zapłon również w 
niskich temperaturach. 

 
Rys. 14. Świetlówka z dodatkową elektrodą TL-M RS. 
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Świetlówki z natychmiastowym zapłonem ang. instant-start lamp 
Zapłon świetlówki realizowany jest nie poprzez zapłonnik, a dzięki elektrodzie pomocniczej w 
formie paska przewodzącego, który jest ułożony wewnątrz rury na całej jej długości. Możliwy jest 
szybki, pewny zapłon również w niskich temperaturach, wyeliminowane jest iskrzenie co umożliwia 
stosowanie tych świetlówek w strefach zagrożonych wybuchem (w specjalnych oprawach). 

 
 

Rys. 15. Świetlówka z pomocniczą TL-X. 
 

Świetlówki T5 (T16 16mm): współpracują tylko ze statecznikami elektronicznymi (dwa typy):  
• HE (High Efficiency) – wysoka skuteczność świetlna: 

- 14W  (549 mm),   1200 lm (1350 lm)* 
- 21W  (849 mm),   1900 lm (2100 lm)* 
- 28W  (1149 mm), 2600 lm (2900 lm)* 
- 35W  (1449 mm), 3300 lm (3650 lm)* 

• HO (High Output) – wysoki strumień świetlny przy obniżonej skuteczności: 
- 24W  (549 mm),   1750 lm (2000 lm)* 
- 39W  (849 mm),   3100 lm (3500 lm)* 
- 49W  (1449 mm), 4300 lm (4900 lm)* 
- 54W  (1149 mm), 4450 lm (5000 lm)* 
- 80W  (1449 mm), 6150 lm (7000 lm)* 

* w nawiasach podano wartość strumienia świetlnego w temperaturze otoczenia 35 0C. 
 

Pozostałe odmiany świetlówek: 
§ z wewnętrznym odbłyśnikiem, 
§ z elastyczna powłoką, która w przypadku zbicia bańki zatrzymuje odłamki szkła - 

przeznaczone są do stosowania w przemyśle spożywczym , 
§ do oświetlenia roślin, akwariów – specjalny rozkład widmowy korzystny dla rozwoju roślin, 
§ bakteriobójcze – promienniki UV (bez luminoforu, bańka ze szkła kwarcowego), 
§ do urządzeń opalających (solaria) – rozkład widmowy zawierający promieniowanie z 

zakresu UVA i UVB, 
§ promienniku UV do identyfikacji ukrytych cech dokumentów, 

  
Rys. 16. Świetlówka UV z filtrem „Blacklight blue” firmy Philips 

 

§ o przedłużonej trwałości  
o MASTER TL-D Xtra Super 80 (45 000 h),  
o MASTER TL-D Xtreme Super 80 (66 000 h),  
o Lumilux F 4Y (24  000 h), 

 
Rys. 17. Świetlówka MASTER TL-D Xtreme Super 80 
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Świetlówki kompaktowe 
 

Kompaktowe niezintegrowane: 

   
Rys. 18. Świetlówki kompaktowe niezintegrowane: 

Dulux D (G24d-...), Dulux S (G23-...), Dulux T (GX24q-...) 

zestawienie 
parametrów 
świetlówek 
niezintegrowanych 
 
P: 5 – 120 W 
 
Φ: 250 – 9000 lm 
 
η: 50 – 87 lm/W 
 
Ra: 80 – 89, >90 

 

Przykładowe oznaczenia: 
Dulux D – dwa kołki, zintegrowany starter 
Dulux D/E – cztery kołki, do pracy w układach zasilania awaryjnego i statecznikami elektronicznymi 
 
Kompaktowe zintegrowane: 

  
Rys. 19. Świetlówki kompaktowe zintegrowane: 

Dulux EL (E27), Dulux EL CLASSIC (E27) 

zestawienie 
parametrów 
świetlówek 
zintegrowanych 
 
P: 3 – 27 W 
 
Φ: 100 – 1700 lm 
 
η: 33 – 65 lm/W 
 
Ra: 80 – 89 
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OSRAM ENDURA, lampa indukcyjna 
Świetlówka bezelektrodowa. Bańka zamknięta 
jest w kształcie pierścienia bez elektrod. 
Energia przekazywana jest do bańki za pomocą 
pola magnetycznego.  

§ Trwałość takiej lampy wynosi ok. 
60.000h  

§ Skuteczność świetlna ok. 80 lm/W 
§ Częstotliwość pracy 250 kHz 
§ Natychmiastowy zapłon 
§ Praca tylko ze specjalnymi 

statecznikami elektronicznymi 
 

     
 

Rys. 22. Rysunek poglądowy przedstawiający 
zasadę działania lampy Endura oraz zwykłej 

świetlówki liniowej. 
 

 
Rys. 23. Zdjęcie lampy Endura oraz dane katalogowe. 

 
 
Bilans mocy świetlówki liniowej 36W: 

 

1 Moc w kolumnie wyładowczej 30.1W  (84%) 
2 Moc związana ze stratą ciepła na 

elektrodach 
5.9W  (16%) 

3 Promieniowanie widzialne z kolumny 
wyładowczej 

1.2W  (3%) 

4 Promieniowanie ultrafioletowe z kolumny 
wyładowczej 

22.5W  (63%) 

5 Straty ciepła w kolumnie wyładowczej 6.5W  (18%) 
6 Promieniowanie widzialne z luminoforu 8.8W  (24%) 
7 Promieniowanie ultrafioletowe z luminoforu 0.2W  (1%) 
8 Promieniowanie podczerwone z luminoforu 13.5W  (38%) 
9 Całkowite promieniowanie widzialne 10.0W  (28%) 

10 Całkowite straty związane z 
promieniowaniem podczerwonym, 
konwekcją i przewodzeniem 

25.8W  (72%) 
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Część III lampy wysokoprężne  
 
L A M P Y    R T Ę C I O W E 

  
Rys. 1. Budowa lampy rtęciowej 

 
Jarznik ze szkła kwarcowego 
odpornego na wysoka 
temperaturę i na działanie par 
rtęci. 
 
Elektrody na rdzeń wolframowy 
w dwóch warstwach nawinięty 
jest drut wolframowy, naniesiona 
jest pasta emisyjna ułatwiająca 
zapłon lampy. Oprócz elektrod 
głównych w jarzniku znajdują się 
elektrody pomocnicze (jedna lub 
dwie), które wykorzystywane są w 
czasie zapłonu. 

 
Wypełnienie jarznika  
Rtęć i Argon. Wyładowanie w parach rtęci, argon 
stanowi gaz pomocniczy. 
Rtęć dozowana w postaci metalicznej, odparowuje 
pod wpływem zwiększonej temperatury, pary rtęci 
osiągają ciśnienie od 2 do 15 atm.  
 
Rozkład widmowy Widmo prążkowe z niewielkim 
udziałem widma ciągłego.  

 
Rys. 2. Rozkład widmowy lampy rtęciowej z 

luminoforem.  
Luminofor, który pokrywa wewnętrzną powierzchnię bańki odpowiada za wytworzenie 
promieniowania tylko w zakresie czerwonym (inaczej niż w świetlówkach). 
 

 
Rys. 3. Rozkład widmowy promieniowania elektroluminescencyjnego rtęci przy różnych ciśnieniach 

 
Skuteczność linii widmowych rtęci zależy od ciśnienia par rtęci. Wraz ze wzrostem ciśnienia par 
rtęci skuteczność linii widmowych przesuwa się w stronę zakresu widzialnego. Zmniejszeniu ulega 
wtedy skuteczność linii rezonansowych z zakresu UV, a zwiększeniu ulega skuteczność linii w 
zakresie widzialnym. 
 
Bańka w kształcie eliptycznym wykonana ze szkła zwykłego sodowo-wapniowego. Lampy o mocy 
250W i większej maja bańki wykonane z bardziej twardego i odpornego na wysoka temperaturę 
szkła borokrzemianowego. Wewnątrz bańki znajduje się gaz. Najczęściej jest to mieszanina 
argonu i azotu. 
 
Trzonki Gwint Edisona E27, E40.  
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Rodzaje luminoforów, barwa i wskaźnik oddawania barw 
Występują dwa rodzaje luminoforów: 

§ standard (mała wartość wskaźnika oddawania barw Ra≈45) 
§ komfort (wyższa wartość wskaźnika oddawania barw Ra=50-60) 

Temperatura barwowa 3300 K – 4200 K. 
 

   
 

   
 

           Philips:    HPL-N 125W (Ra=46)                          HPL Comfort 125W (Ra=55) 
           Osram:    HQL Standard 125W                            HQL 125W DE LUXE 

Rys. 3. Rozkłady widmowe lamp rtęciowych z dwoma rodzajami luminoforów. 
 

UKŁADY ZASILANIA LAMP 
RTĘCIOWYCH  
Lampy wyładowcze posiadają 
ujemną, nieliniową charakterystykę 
napięciowo-prądową, w związku z 
tym należy stosować elementy 
stabilizujące punkt pracy a pełniące 
rolę ograniczania prądu płynącego 
przez lampę (tzw. stateczniki). 
Lampy rtęciowe pracują w układach 
ze statecznikami indukcyjnymi. 

 
 

Rys. 4. Układ pracy lampy rtęciowej ze statecznikiem 
indukcyjnym, kondensator C do poprawy współczynnika mocy 

 
Kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mocy 
W układach ze statecznikami indukcyjnymi współczynnik mocy układu ma wartość ok. cosϕ≈0.5. 
W związku z tym należy go skorygować do wartości cosϕ≥0.85.  
Dla poprawy współczynnika mocy w układach zasilania lamp rtęciowych najczęściej stosuje się 
kondensator włączony równolegle na wejściu układu 
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Regulacja mocy i strumienia 
Regulację mocy  i strumienia wykorzystuje się w instalacjach oświetlenia drogowego. Regulacja 
jest skokowa i polega na przełączeniu zasilania na specjalnym stateczniku z wyprowadzonym 
zaczepem uzwojenia lub poprzez włączenie dodatkowego, równoległego statecznika. 

 
Rys. 5. Układ pracy lampy rtęciowej przy regulacji mocy. 

 
WŁAŚCIWOŚCI LAMP RTĘCIOWYCH 
 
Trwałość i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość zależy m.in. od częstości włączeń i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. 
Występuje znaczny spadek strumienia lamp w trakcie ich eksploatacji. 

 
Rys. 6. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia lampy rtęciowej HPL Komfort. 

 
Istotny z punktu widzenia eksploatacji lamp jest spadek strumienia w czasie pracy. Niekiedy 
zmniejszenie wartości strumienia jest tak duże, że nie opłaca się dalej eksploatować jeszcze 
świecących lamp i należy je grupowo wymienić na nowe. Przyjmuje się, że tą granicą opłacalności 
jest spadek strumienia do poziomu 80% strumienia znamionowego. 
 
Pozycja pracy: Dowolna (trzonkiem w górę, trzonkiem w dół, pozioma, itp…) 
 
Rozruch  
Lampy rtęciowe pracują bez dodatkowego zapłonnika. Zapłon odbywa się za pomocą elektrod 
pomocniczych umieszczonych w pobliżu elektrod głównych. W chwili kiedy rezystancja przestrzeni 
wyładowczej będzie mniejsza od rezystancji opornika znajdującego się wewnątrz bańki, 
wyładowanie przenosi się miedzy elektrody główne. 
Znamionowy punkt pracy osiągany jest po kilku minutach (ok. 4 min). Prąd rozruchowy ok. 1.5 razy 
większy od prądy znamionowego. Te właściwości lampy należy uwzględnić przy doborze 
zabezpieczenia obwodu. 
 
Ponowny rozruch 
Ponowny rozruch jest możliwy po ostygnięciu lampy. Czas ponownego rozruchu ok. 5 min. 
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Rys. 7. Charakterystyka rozruchowa lampy rtęciowej. Charakterystyka napięciowa lampy rtęciowej. 
U +5% ► Ul +2% ► I +8% ► Φ +12% 

 

Tabela 1. Podstawowe parametry wybranych typów lamp rtęciowych. 
Typ lampy Moc 

[W] 
Strumień 
świetlny [lm] 

Skuteczność 
świetlna [lm/W] 

Temperatura 
barwowa [K] 

Wskaźnik 
oddawania barw Ra 

HQL SUPER DE LUXE 125 5700 45 3000 60-69 

HQL DE LUXE 125 6500 52 3200 40-59 

HPL 4 Pro 125W/634 125 6800 54 3400 60 

HPL 4 Pro 125W/642 125 6800 54 4200 60 

HPL Comfort 125W/534 125 6200 50 3400 55 

HPL-N 125W/542 125 6200 50 4100 46 
HQL – Osram, HPL – Philips, HM – oznaczenie uniwersalne 

 

 

 
 

Rys. 8. Lampa rtęciowa typu MIX. Szeregowo 
z jarznikiem włączona jest dwuskrętka 

wolframowa (taka jak w żarówce). Lampę 
MIX można włączyć bezpośrednio do sieci 
bez konieczności podłączania statecznika. 
Rolę statecznika pełni skrętka. Wskaźnik 

oddawania barw: Ra = 50 – 72. Skuteczność 
świetlna: 10 – 26 lm/W 

HWL (Osram), ML (Philips). 

 

Tabela 2. Zestawienie parametrów lamp rtęciowych 
P [W] 50 – 1000 
U [V] 230  
Bańki Eliptyczne, przeźroczyste lub pokryte luminoforem 
Trzonki gwintowe: E27, E40 
η [lm/W] 36 – 60  [lm/W]  im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 
Ra 36 – 60  
τ [h] trwałość użytkowa 5000 – 8000 h 
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Rys. 7. Charakterystyka rozruchowa lampy rtciowej. Charakterystyka napiciowa lampy rtciowej. 
U +5%  Ul +2%  I +8%  Φ +12% 

 
Tabela 1. Podstawowe parametry wybranych typów lamp rtciowych. 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumie 
wietlny [lm] 

Skuteczno 
wietlna [lm/W] 

Temperatura 
barwowa [K] 

Wskanik 
oddawania barw Ra 

HQL SUPER DE LUXE 125 5700 45 3000 60-69 
HQL DE LUXE 125 6500 52 3200 40-59 
HPL 4 Pro 125W/634 125 6800 54 3400 60 
HPL 4 Pro 125W/642 125 6800 54 4200 60 
HPL Comfort 125W/534 125 6200 50 3400 55 
HPL-N 125W/542 125 6200 50 4100 46 
HQL – Osram, HPL – Philips, HM – oznaczenie uniwersalne 

 

 

 
 

Rys. 8. Lampa rtciowa typu MIX. Szeregowo 
z jarznikiem włczona jest dwuskrtka 

wolframowa (taka jak w arówce). Lamp 
MIX mona włczy bezporednio do sieci 
bez koniecznoci podłczania statecznika. 
Rol statecznika pełni skrtka. Wskanik 

oddawania barw: Ra = 50 – 72. Skuteczno 
wietlna: 10 – 26 lm/W 

HWL (Osram), ML (Philips). 

 
Tabela 2. Zestawienie parametrów lamp rtciowych 

P [W] 50 – 1000 
U [V] 230  
Baki Eliptyczne, przeroczyste lub pokryte luminoforem 
Trzonki gwintowe: E27, E40 
η [lm/W] 36 – 60  [lm/W]  im wiksza moc tym wiksza skuteczno wietlna: 
Ra 36 – 60  
τ [h] trwało uytkowa 5000 – 8000 h 
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L A M P Y    M E T A L O H A L O G E N K O W E 
 
Lampy metalohalogenkowe to lampy rtęciowe ze specjalnymi domieszkami. 
Do jarznika dodaje się halogenki metali (tal, ind, dysproz) co skutkuje poprawą rozkładu 
widmowego. Zwiększa się skuteczność świetlna i wskaźnik oddawania barw. 
 

  

          
 

Rys. 9. Budowa i przykłady lampy metalohalogenkowych.  
 

Jarznik wykonany ze szkła kwarcowego lub z ceramiki (polikrystaliczny tlenek aluminium). 
 
Elektrody z rdzeniem wolframowym bez emitera. Brak elektrod pomocniczych. 
 
Wypełnienie jarznika 
Rtęć, halogenki metali (związki metali i chlorowców) i gaz pomocniczy (neon, argon lub krypton). 
Wyładowanie w parach rtęci i parach halogenków. 
 
Rozkład widmowy. Widmo prążkowe z niewielkim udziałem widma ciągłego. Rozkład i ilość 
prążków zależy od składu wypełnienia jarznika. Brak luminoforu. 
 
Bańka w różnych kształtach, tabularne, eliptyczne. Produkowane są również lampy bez 
zewnętrznej bańki. Lampy kompaktowe posiadają zazwyczaj bańkę wykonana ze szkła 
kwarcowego. Lampy większej mocy posiadają bańkę wykonaną ze szkła twardego. 
Wewnątrz bańki znajduje się gaz. Najczęściej jest to mieszanina argonu, kryptonu i azotu. 
 
Trzonki - różne rodzaje. W lampach kompaktowych trzonki kołkowe, jednostronne i dwustronne. 
W lampach o większej mocy również trzonki gwintowe E27, E40.  
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Barwa i wskaźnik oddawania barw 
Brak luminoforu. Jeżeli występuje białe pokrycie bańki to jest to warstwa rozpraszająca a nie 
luminofor. O barwie i oddawaniu barw decyduje skład wypełnienia jarznika: 

§ barwa: 3000 K – 6000 K 
§ oddawanie barw Ra: 65 (lampy wyższych mocy) – 96 (lampy kompaktowe)  

 

   
 

  
                                                                

HPI-T 400W/643 (Ra=65)                                   CDM-T 150W/942 (Ra=96) 
 

Rys. 10. Rozkłady widmowe lamp metalohalogenkowych. 
 

UKŁADY ZASILANIA LAMP METALOHALOGENKOWYCH  
Lampy wyładowcze posiadają ujemną, nieliniową charakterystykę napięciowo-prądową, w związku 
z tym należy stosować elementy stabilizujące punkt pracy a pełniące rolę ograniczania prądu 
płynącego przez lampę (tzw. stateczniki). 
Lampy metalohalogenkowe pracują zazwyczaj w układach ze statecznikami indukcyjnymi. Do 
zasilania (szczególnie lamp kompaktowych) lamp metalohalogenkowych używa się również 
stateczników elektronicznych. 

   
 

Rys. 11. Układy pracy lamp metalohalogenkowych ze statecznikiem indukcyjnym i dwoma rodzajami 
zapłonników: szeregowo-równoległym (z lewej) i szeregowym (z prawej),  

kondensator C do poprawy współczynnika mocy   
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Kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mocy 
W układach ze statecznikami indukcyjnymi współczynnik mocy układu ma wartość ok. cosϕ≈0.5. 
Dla poprawy współczynnika mocy (do wartości cosϕ≥0.85) najczęściej stosuje się kondensator 
włączony równolegle na wejściu układu. 
 
WŁAŚCIWOŚCI LAMP METALOHALOGENKOWYCH 
 
Trwałość i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość zależy m.in. od częstości włączeń i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy godzin. 
Występuje znaczny spadek strumienia lamp w trakcie ich eksploatacji. 
 

 
Rys. 12. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia lampy metalohalogenkowej HPI-T. 

 
Istotny z punktu widzenia eksploatacji lamp jest spadek strumienia w czasie pracy. Przyjmuje się, 
że granicą opłacalności eksploatacji lamp jest czas kiedy strumień nie spadnie poniżej poziomu 
80% strumienia znamionowego. Po tym czasie lampy należy grupowo wymienić, nawet jeżeli 
jeszcze świecą. 
 
Pozycja pracy 
Zazwyczaj nie jest dowolna (np. HPI-T: pozycja pozioma, HPI: trzonkiem w górę, lampy 
kompaktowe: zazwyczaj poz. dowolna, inne lampy – patrz katalog). Zmiana pozycji pracy może 
wpływać na do zmianę barwy światła i zmianę strumienia.  
Większość lamp metalohalogenkowych przeznaczonych jest do pracy wyłącznie w oprawach 
zamkniętych (zabezpieczonych szybą z twardego szkła). 
 
Regulacja mocy i strumienia 
Ze względu na zmianę barwy światła i zmniejszenie trwałości lamp, zazwyczaj nie ma możliwości 
regulacji mocy i strumienia lamp metalohalogenkowych. Występuje tylko kilka typów lamp 
(kompaktowych), których producenci zezwalają na wykonywanie regulacji ale tylko w 
ograniczonym zakresie i z dedykowanymi statecznikami elektronicznymi. 
 
Rozruch  
Zapłon odbywa się za pomocą zapłonnika, który generuje impuls wysokiego napięcia (2 – 5 kV). 
Prąd rozruchowy ok. 1.5 razy większy od prądy znamionowego. Te właściwości lampy należy 
uwzględnić przy doborze zabezpieczenia obwodu. 
 
Ponowny rozruch 
Ponowny rozruch jest możliwy po ostygnięciu lampy. Czas ponownego rozruchu trwa od 5 do 20 
minut. Istnieją specjalne wersje układów, w których startery generują znacznie wyższy impuls 
napięcia (30-60 kV) dla zapewnienia natychmiastowego ponownego zapłonu. 
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Rys. 12. Charakterystyka rozruchowa lampy metalohalogenkowej. Charakterystyka napięciowa lampy 

metalohalogenkowej. U +5% ► Ul +2% ► I +10% ► Φ +15% 
Zmiana napięcia zasilającego może wpływać na widoczną zmianę barwy światła lampy. 

 
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe 
Występuje wiele modeli różniących się kształtem, jarznikem, bańka, trzonkiem, mocą i 
właściwościami. 
   
 Lampy kompaktowe - 
 

     
 Jarznik 

kwarcowy 
Jarznik ceramiczny - - 

Osram: HQI-TS HCI-T POWERBALL 
HCI-T 

HQI-T HQI-E 

Philips MHN/W-TD MASTER Colour 
CDM-T 

- HPI-T HPI 

       
Rys. 13. Przykłady kompaktowych lamp metalohalogenkowych oraz lamp większej mocy (250W, 400W) 
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Tabela 3. Podstawowe parametry wybranych typów kompaktowych lamp metalohalogenkowych. 
Typ lampy Moc 

[W] 
Strumień 
świetlny 

[lm] 

Skuteczność 
świetlna 
[lm/W] 

Temperatura 
barwowa 

[K] 

Wskaźnik 
oddawania 

barw Ra 

HQI-TS 150W/D 150 11000 73 5200 80-89 

HQI-TS 150W/NDL 150 11250 75 4200 80-89 

HQI-TS 150W/WDL 150 11000 73 3000 80-89 

HCI-T 150/942 150 12700 85 4200 90-100 

HCI-T PB 150/830 150 14500 97 3000 80-89 

HCI-T PB 150/942 150 13700 91 4200 90-100 

MHW-TD 150W/730 150 13800 92 3000 75 

MHN-TD 150W/842 150 12900 86 4200 85 

Master Colour CDM-T 150/830 150 14000 93 3000 85 

Master Colour CDM-T 150/942 150 12700 85 4200 96 
HQI, HCI – Osram,      MHW, MHN, CDM – Philips,      HI – oznaczenie uniwersalne 
 
Lampy HPI-T oraz HQI-T o mocach 250W i 400W mogą być stosowane w oprawach z osprzętem 
(statecznikiem) przeznaczonym zarówno dla lamp metalohalogenkowych (lub rtęciowych – HPI-T) 
jak i dla lamp sodowych. Lampa pracująca z różnymi statecznikami charakteryzuje się różnymi 
właściwościami. Przy pracy ze statecznikiem przeznaczonym dla lamp sodowych lampa ma 
wyższy strumień ale charakteryzuje się szybszym spadkiem strumienia w czasie jej eksploatacji, 
zmienia się również barwa światła. 

 
Tabela 4. Podstawowe parametry wybranych typów lamp metalohalogenkowych. 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumień 
świetlny [lm] 

Skuteczność 
świetlna [lm/W] 

Temperatura 
barwowa [K] 

Wskaźnik 
oddawania barw Ra 

Praca ze statecznikiem do lamp rtęciowych / metalohalogenkowych 

HPI-T Plus 250W 245 19000 77 4500 65 

HPI-T Plus 400W 390 35000 90 4300 65 

Praca ze statecznikiem do lamp sodowych 

HPI-T Plus 250W 295 23000 78 4000 65 

HPI-T Plus 400W 445 38000 85 4000 65 
 
Pozostałe odmiany lamp metalohalogenkowych: 

§ z wewnętrznym zapłonnikiem, nie wymagają stosowania zapłonnika w układzie zasilania, 
stanowią bezpośredni zamiennik lamp rtęciowych w oprawach oświetleniowych (HPI-BUS) 

§ ze specjalna powłoka na bańce, która umożliwia stosowanie lamp w otwartych oprawach 
(HPI-BU-P, HPI-BUS-P) 

 
Tabela 5. Zestawienie parametrów lamp metalohalogenkowych 

P [W] 20 – 2000 (lampy specjalne mogą posiadać większą moc)  
U [V] 230  
Bańki eliptyczne, tubularne 
Trzonki gwintowe: E27, E40,       kołkowe: G12, RX7s 
η [lm/W] 72 – 108  [lm/W]   
Ra 65 – 96  
τ [h] trwałość użytkowa ok. 5 000 – 10 000 h 
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L A M P Y    S O D O W E    W Y S O K O P R Ę Ż N E 

  
Rys. 14. Budowa i przykłady lamp sodowych.  

 
Jarznik wykonany z polikrystalicznego tlenku aluminium (ceramika), produkowany od lat 60-tych 
bo wcześniej nie znaleziona takiego materiału na jarznik, który by wytrzymał wysoka temperaturę 
(1200 – 1300 0C) i niszczące działanie sodu. 
 
Elektrody - na rdzeń wolframowy w dwóch warstwach nawinięty jest drut wolframowy, naniesiona 
jest pasta emisyjna ułatwiająca zapłon lampy. Brak elektrod pomocniczych. 
 
Wypełnienie jarznika. Rtęć, Sód i gaz pomocniczy (argon lub ksenon). Wyładowanie w parach 
sodu i częściowo w parach rtęci. Zapłon następuje w gazie pomocniczym, a następnie odparowują 
rtęć i sód, które przejmują wiodącą rolę w wyładowaniu. 
 
Rozkład widmowy. Widmo prążkowe z niewielkim udziałem widma ciągłego. Głównie dwie linie 
rezonansowe sodu 589 i 589.6 nm (barwa żółta) plus podkład ciągły i inne, słabsze linie w zakresie 
widzialnym. Brak luminoforu. Żółta barwa światła Tb=2000K. Oddawanie barw jest niewłaściwe 
Ra=25 

  
Rys. 15. Rozkład widmowy lampy sodowej wysokoprężnej.  

 
Bańka. Bańka,  tabularna lub eliptyczna. Wewnątrz bańki znajduje się próżnia, która zapewnia 
izolacje termiczną pomiędzy jarznikiem a otoczeniem.  
 
Trzonki. W większości trzonki gwintowe E27, E40.  
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Barwa, wskaźnik oddawania barw i skuteczność świetlna 
Brak luminoforu. Jeżeli występuje białe pokrycie bańki to jest to warstwa rozpraszająca a nie 
luminofor. O barwie i oddawaniu barw decyduje ciśnienie par sodu: 

§ barwa: 2000 K – 2500 K 
§ oddawanie barw Ra: 23 (niższe ciśnienie par sodu) – 83 (wyższe ciśnienie)  

 

   

   
SON-T 400W  (Ra=25, 120 lm/W)                   SON Comfort  (Ra=65, 95 lm/W) 

 

Rys. 16. Rozkłady widmowe lamp sodowych wysokoprężnych. 
 
Lampy sodowe o polepszonym oddawaniu barw SDW-T White SON 

          
 
zwiększone ciśnienie par sodu (95 kPa) powoduje zmianę rozkładu widmowego co prowadzi do 
polepszenia oddawania barw kosztem zmniejszenia skuteczności świetlnej 
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WŁAŚCIWOŚCI LAMP SODOWYCH 
 
Trwałość i spadek strumienia świetlnego w czasie eksploatacji 
Trwałość zależy m.in. od częstości włączeń i wynosi do 30000 godzin.  

 
Rys. 17. Krzywa wygasania i krzywa spadku strumienia lampy sodowej SON-T Pro. 

 
Pozycja pracy. Zazwyczaj jest dowolna. 
 
Rozruch.  Zapłon odbywa się za pomocą zapłonnika, który generuje impuls wysokiego napięcia (2 
– 5 kV). Prąd rozruchowy ok. 1.3 razy większy od prądy znamionowego. Te właściwości lampy 
należy uwzględnić przy doborze zabezpieczenia obwodu. 
 
Ponowny rozruch. Ponowny rozruch jest możliwy po ostygnięciu lampy. Czas ponownego 
rozruchu trwa ok. 1 minutę.  

 
Rys. 18. Charakterystyka rozruchowa i charakterystyka napięciowa lampy sodowej wysokoprężnej. 

U +5% ► Ul +10% ► I +5% ► Φ +15% 
 

UKŁADY ZASILANIA LAMP SODOWYCH  Lampy wyładowcze posiadają ujemną, nieliniową 
charakterystykę napięciowo-prądową, w związku z tym należy stosować elementy stabilizujące 
punkt pracy a pełniące rolę ograniczania prądu płynącego przez lampę (tzw. stateczniki). Lampy 
sodowe wysokoprężne pracują zazwyczaj w układach ze statecznikami indukcyjnymi. Do zasilania 
niektórych typów lamp używa się również stateczników elektronicznych. 

   
Rys. 19. Układy pracy lamp sodowych ze statecznikiem indukcyjnym i dwoma rodzajami zapłonników: 

szeregowo-równoległym (z lewej) i szeregowym (z prawej), kondensator C do poprawy współczynnika mocy     
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Kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mocy 
W układach ze statecznikami indukcyjnymi współczynnik mocy układu ma wartość ok. cosϕ≈0.5. 
W związku z tym należy go skorygować do wartości cosϕ≥0.85.  
Dla poprawy współczynnika mocy w układach zasilania najczęściej stosuje się kondensator 
włączony równolegle na wejściu układu 
 
Regulacja mocy i strumienia (ściemnianie, ang. dimming) 
Sposoby regulacji mocy i strumienia w lampach sodowych: 

§ przy zastosowaniu stateczników elektronicznych,  
§ przy użyciu tyrystorowych regulatorów ze statecznikami indukcyjnymi, 
§ przełączenie uzwojenia statecznika. 

 
Tabela 6. Podstawowe parametry wybranych typów lamp sodowych. 

Typ lampy Moc 
[W] 

Strumień 
świetlny 

[lm] 

Skuteczność 
świetlna 
[lm/W] 

Temperatura 
barwowa 

[K] 

Wskaźnik 
oddawania 

barw Ra 

NAV-T 250W 250 27000 108 2100 25 

NAV-T 250W 4Y 250 27000 108 2100 25 

NAV-T 250W SUPER 4Y 250 33000 132 2000 25 

SON-T Pro 250 250 28000 112 2000 25 

MASTER SON-T PIA Plus 250 250 33200 133 2000 25 
NAV – Osram,      SON – Philips,        HS – oznaczenie uniwersalne 
 

Tabela 7. Zestawienie parametrów lamp sodowych 
P [W] 50 – 1000 

U [V] 230  

Bańki eliptyczne, tubularne, przeźroczyste lub z powłoką rozpraszającą 

Trzonki gwintowe: E27, E40 

η [lm/W] 50 – 150  [lm/W]  im większa moc tym większa skuteczność świetlna 

Ra 25 - 83 

τ [h] trwałość użytkowa 10000 – 16000 h 
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L A M P Y    S O D O W E    N I S K O P R Ę Ż N E 
 

 
 

Rys. 20. Lampa sodowa niskoprężna. 

 
 

Rys. 21. Zależność skuteczności świetlnej, 
wskaźnika oddawania barw i barwy światła od 
ciśnienia par sodu. Wyższe ciśnienie par sodu 

powoduję zwiększenie wskaźnika oddawania barw 
ale zmniejszeniu ulega skuteczność świetlna. 

 
Jarznik dwuwarstwowa rurka w kształcie litery U. Warstwa wewnętrzna ze szkła borowego, 
warstwa zewnętrzna ze szkła zwykłego, sodowego.  
 
Wypełnienie : sód i gaz pomocniczy (argon lub neon). Brak rtęci. 
 
Widmo liniowe: dwa prążki 589 nm i 589.6 nm (dublet sodowy). Brak luminoforu. Żółto-
pomarańczowa barwa światła. Brak właściwego oddawania barw, nie można wyznaczyć 
wskaźnika oddawania barw Ra. 
 

  
Rys. 22. Rozkład widmowy lampy sodowej niskoprężnej. 



965 Pozna 
ul.Piotrowo 3a 

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

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

Wykład – lampy wysokoprne   <Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
Elektrotechnika, studia stacjonarne, I stopnia, sem. 7. 



 
 


 

Rys. 20. Lampa sodowa niskoprna. 

 
 

Rys. 21. Zaleno skutecznoci wietlnej, 
wskanika oddawania barw i barwy wiatła od 
cinienia par sodu. Wysze cinienie par sodu 

powoduj zwikszenie wskanika oddawania barw 
ale zmniejszeniu ulega skuteczno wietlna. 

 
Jarznik dwuwarstwowa rurka w kształcie litery U. Warstwa wewntrzna ze szkła borowego, 
warstwa zewntrzna ze szkła zwykłego, sodowego.  
 
Wypełnienie : sód i gaz pomocniczy (argon lub neon). Brak rtci. 
 
Widmo liniowe: dwa prki 589 nm i 589.6 nm (dublet sodowy). Brak luminoforu. ółto-
pomaraczowa barwa wiatła. Brak właciwego oddawania barw, nie mona wyznaczy 
wskanika oddawania barw Ra. 
 

  
Rys. 22. Rozkład widmowy lampy sodowej niskoprnej. 
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Optymalna skuteczność lamp sodowych niskoprężnych uzyskiwana jest przy niskich natężeniach 
prądu lampy. Jednak prąd o niskim natężeniu nie może zapewnić odpowiednio wysokiej 
temperatury koniecznej do odparowania sodu (270 – 300 0C). Aby zwiększyć temperaturę stosuje 
się następujące zabiegi: 

§ pomiędzy jarznikiem z zewnętrzną bańką jest próżnia, 
§ rurki jarznika pokrywa się tlenkiem cyny (szaro-niebieski nalot), który odbija 

promieniowanie podczerwone i powoduje zwiększenie temperatury jarznika, 
§ rurki jarznika (kształt U) oddziaływają cieplnie na siebie i zwiększają temperaturę. 

   

 
Układ pracy lampy sodowej niskoprężnej 
należy stosować specjalne dławiki hybrydowe lub transformatory rozproszeniowe. 

 
Rys. 23. Charakterystyka rozruchowa i charakterystyka napięciowa lampy sodowej niskoprężnej. 

U +5% ► Ul -5% ► I +7% ► Φ +-0% 
 

  
Rys. 24. Układ pracy lampy sodowej niskoprężnej ze statecznikiem indukcyjnym i zapłonnikiem 
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Tabela 8. Zestawienie lamp sodowych niskoprężnych firmy Philips 
 

 
 
Zestawienie parametrów lamp sodowych niskoprężnych 
P [W] 18 – 180 

U [V] 230  

Bańki tubularne przeźroczyste 

Trzonki bagnetowe: BY22d 

η [lm/W] 100 – 200  [lm/W]  im większa moc tym większa skuteczność świetlna: 

Ra -  

τ [h] trwałość użytkowa ok. 20000 h 
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Część IV. L E D  light emitting diode 
 

LED light emitting diode 
 

Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-04-40) 
Dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED – element półprzewodnikowy zawierający 
złącze P-N, emitujący promieniowanie optyczne po wzbudzeniu złącza prądem elektrycznym. 
 
 

Światło w diodach świecących wytwarzane jest dzięki zjawisku elektroluminescencji: 
§ diody LED posiadają złącze dwóch warstw materiałów półprzewodnikowych typu p i typu n 

(materiał podstawowy domieszkuje się niewielka ilością innego materiału, który posiada o 
jeden elektron więcej lub o jeden mniej w paśmie walencyjnym), 

§ materiał typu p posiada nadmiar dziur w paśmie walencyjnym, materiał typu n posiada nadmiar 
elektronów w paśmie walencyjnym, 

§ po przyłożeniu do złącza p-n napięcia w kierunku przewodzenia (+ p, -n) do materiału n będą 
wstrzykiwane elektrony wzbudzone polem elektrycznym, a do materiału p wstrzykiwane będą 
dziury, 

§ dziury i elektrony w paśmie walencyjnym będą unoszone w kierunku złącza obu materiałów 
siłami zewnętrznego pola elektrycznego, 

 

   
Rys. 1. Dziury i elektrony w półprzewodniku typu p i typu n. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku 

przewodzenia. 
 

§ w obszarze złącza p-n wzbudzone elektrony rekombinują z dziurami i pozbywają się nadwyżki 
energii emitując foton, 

   
Rys. 2. Emisja fotonu zachodząca podczas rekombinacji elektronu z dziurą (jonem dodatnim).   

 

§ wartość energii fotonu emitowanego przez elektron w czasie rekombinacji (długość fali 
emitowanego promieniowania) jest w przybliżeniu równa różnicy energii między poziomem 
wzbudzenia, a poziomem podstawowym, 

§ wartość emitowanej energii fotonu jest wielkością charakterystyczną dla danego materiału 
półprzewodnikowego,  
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§ produkuje się półprzewodniki o regulowanym udziale procentowym poszczególnych 
pierwiastków składowych, które posiadają różne poziomy energetyczne co daje możliwości 
budowania diod o różnych rozkładach widmowych, 
 

        
Rys. 3. Wytwarzanie światła czerwonego i światła niebieskiego w diodach elektroluminescencyjnych. 

Ilustracja przerwy energetycznej pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia,  
E=h*v , λ=c/v  gdzie: E- energia promieniowania, h – stała Planca, v – częstotliwość, λ – długość fali, c – prędkość 

światła (źródło: Dr. W. Marchl: LED Development Trends. Osram OS) 
 

Tabela 1. Barwa promieniowania diod zbudowanych z różnych materiałów. 
 

Materiał Barwa promieniowania 

AlInGaP glin, ind, gal, fosfor czerwona, pomarańczowa, żółta 

InGaN ind, gal, azot zielona, niebieska 

GaAsP gal, arsen, fosfor czerwona, pomarańczowa, żółta 

AlGaAs glin, gal, arsen czerwona 
 

 
          

Rys. 4. Typowe rozkłady widmowe diod LED (Toyoda Gosei Corp. 2000). Zielone diody posiadają większą 
szerokość widma pasmowego, brak diody dla długości fali 550nm (źródło: E. Fred Schubert) 
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§ podczas rekombinacji elektronu z dziurą mogą wystąpić dwa zjawiska: 
- rekombinacja promienista z emisją fotonu o energii E≈hv, 
- rekombinacja nie-promienista, energia powstała podczas rekombinacji zamieniana jest na 

fonon, (fonon to kwant energii drgań cieplnych sieci krystalicznej atomów), 
- wniosek: emisja światła wytworzonego w złączu p-n wiąże się ze wzrostem temperatury 

tego złącza. 
 

 
Rys. 5. Ilustracja zjawiska rekombinacji promienistej oraz rekombinacji nie promienistej  

(źródło: E. Fred Schubert Light Emitting Diodes and Solid-State Lighting). 
 

 
 
Historia LED 
§ 1907 – Henry Joseph Round (1881-1966) po raz pierwszy zaobserwował emisję światła z 

kryształu węglika krzemu (SiC) o przewodnictwie typu n na złączu metal – półprzewodnik 
(brak złącza p-n). 

§ 1936 - Georges Destriau opublikował wyniki badań luminescencji ze sproszkowanego 
siarczku cynku ZnS. 

§ eksperymenty z różnymi materiałami: GaAs (arsenek galu), AlGaAs (związek potrójny arsenu, 
galu i glinu), GaP (fosforek galu), GaAsP (związek potrójny galu, arsenu i fosforu), GaN 
(azotek galu), GaInN (związek potrójny galu indu i azotu) oraz AlGaInP (związek poczwórny 
glinu, galu, indu i fosforu), 

§ 1962 – pierwsza dioda świecąca dostępna w sprzedaży, światło czerwone 710nm, materiał 
GaAsP (związek galu, arsenu i fosforu), 

§ 1971 – dostępne diody w kolorach zielonym, pomarańczowym i żółtym, 
§ 1980 - 1990  - diody o większej skuteczności świetlnej w kolorach czerwonym, 

pomarańczowym, żółtym i zielonym, zastosowano nowy materiał AlInGaP (glin, ind, gal i 
fosfor) 

§ prace nad diodami światła niebieskiego: 
- 1969 – Pankove, GaN (azotek galu) jako materiał typu n na podłożu z metalu długość fali 

475 nm, 
- SiC (węglik krzemu) diody ze światłem niebieskim o światłości 10-20 mcd, 
- 1993 Shuji Nakamura (firma Nichia), InGaN / GaN (ind, gal, azot) ze złączem p-n, 

światłość 1cd, 
- 1994 Shuji Nakamura, dioda zielono-niebieska o światłości 2 cd, 

§ 1995 – pierwsza dioda światła białego, które uzyskano z konwersji światła niebieskiej diody z 
luminoforem, 

§ 1997 – białe diody powszechnie dostępne na rynku. 
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Podstawowe wiadomości na temat budowy i własności LED 
 

  
Rys. 6. Budowa diody małej mocy wykonanej w tzw. technologii 5mm z soczewką (montaż przewlekany). 

Dioda światła chromatycznego (z lewej) oraz dioda światła białego (z prawej). 
 

             
 

Rys. 7. Budowa diody dużej mocy (1 – 3 W) w technologii montażu powierzchniowego (SMD Surface 
Mounted Devices). Złącze p-n zamontowane na podstawie metalowej odprowadzającej ciepło (heatsink) 

 
 

  
Rys. 8. Położenie współrzędnych barwy na wykresie CIE XYZ. Barwy czerwone, pomarańczowe, barwa 
niebieska – duże nasycenie (barwy widmowe). Barwy niebiesko-zielone i zielone – mniejsze nasycenie.  

(źródło: E. Fred Schubert: Light Emitting Diodes and Solid-State Lighting). 
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Diody światła białego: 
Promieniowanie wytwarzane w złączu p-n jest promieniowaniem pasmowym o niewielkiej 
szerokości pasma. Istnieje kilka sposobów uzyskiwania światła białego w diodach świecących: 
 

1) Mieszanie addytywne: 
- w jednej obudowie umieszcza się dwie, trzy lub cztery chipy LED (złącza p-n zbudowane z 

różnych materiałów), 
- światło wychodzące z obudowy jest mieszaniną kilku promieniowań. 

   
Rys. 9. Mieszanie addytywne dwóch, trzech i czterech barw.  

B – niebieski, Y – żółty, G – zielony, R – czerwony, C – niebiesko zielony (źródło: E. Fred Schubert). 
 

§ zalety: 
- brak strat energii związanych z konwersją światła w luminoforze (reguła Stokes’a), 
- duże możliwości ustalenia pożądanej temperatury barwowej, 
- jednak wskaźnik oddawania barw dla układu trzech diod RGB wynosi 27 (barwy zwiększają 

swoje nasycenie bez istotnej zmiany odcienia). 
§ wady: 

- duży koszt i skomplikowany obwód zasilający, każda z diod wymaga osobnego obwodu 
zasilającego 

- należy uwzględnić różnice w wartościach strumieni świetlnych poszczególnych barw, 
- diody posiadają różne charakterystyki termiczne i starzeniowe, które wymagają 

kompensacji w trakcie eksploatacji. 
 

2) Luminofor: 
- dioda ze złączem p-n promieniującym w zakresie UV (370nm- 410 nm), 
- luminofor trójpasmowy lub układ kilku warstwowo nałożonych luminoforów RGB, które 

zgodnie z regułą Stokes’a wytwarzają promieniowanie widzialne. 
 

§ zalety: 
- prosta budowa i nieskomplikowany układ zasilający, 
- niskie koszty, 
- stabilne parametry luminoforu, niezależne od temperatury, 

§ wady: 
- straty energii w luminoforze, niska skuteczność świetlna, 
- szczątkowe promieniowanie UV, które przedostaje się 

przez warstwy luminoforu. 

 
Rys. 10. Dioda 

elektroluminescencyjna 
UV z luminoforem 

trójpasmowym. 
 

3) Dioda niebieska z luminoforem (metoda hybrydowa): 
- złącze p-n diody światła niebieskiego InGaN (450÷470nm) pokryte jest luminoforem, 
- luminofor posiada pasmo emisji w zakresie barwy żółtej, 
- luminofor częściowo przepuszcza promieniowanie niebieskie złącza p-n, w mieszaninie 

addytywnej światła niebieskiego i żółtego powstaje barwa biała.  

 
Rys. 11. Dioda światła niebieskiego GaInN z luminoforem. (źródło: E. Fred Schubert). 
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Rys. 12. Ilustracja sposobu uzyskiwania światła białego z wykorzystaniem diody niebieskiej z luminoforem. 

Rozkłady widmowe diod różnych producentów. 
 

§ zalety: 
- prosta konstrukcja, 
- wysoka skuteczność świetlna, 
- brak promieniowania UV, 
- stabilne parametry luminoforu, niezależne od temperatury, 

§ wady: 
- zazwyczaj zimna barwa światła, 
- zazwyczaj niski wskaźnik oddawania barw (poniżej 80) ze względu na puste okna w 

okolicy 500nm i powyżej 650nm. 
 

inne wersje metody hybrydowej: 
§ dwuwarstwowy zielono-czerwony luminofor: 

- światło o cieplejszej barwie i wyższym wskaźniku oddawania barw (diody „Warm White”), 
§ w jednej obudowie złącze p-n niebieskiej diody pokryte zielonym luminoforem oraz nie pokryte 

luminoforem złącze czerwonej diody: 
- mniej złożony układ zasilania, niż w metodzie mieszania RGB, 
- możliwość sterowania barwą światła, 
- wysoka skuteczność świetlna. 
- możliwe inne kombinacje. 

 
Rys. 13. Rozkład widmowy promieniowania układu składającego się z diody niebieskiej z luminoforem oraz 

dwóch złączy p-n wytwarzających światło w barwie niebiesko-zielonej oraz czerwonej. 
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4) Diody niebieskie i oddalony luminofor: 
- diody niebieskie oświetlają klosz pokryty luminoforem 
- luminofor posiada pasmo emisji w zakresie barwy żółtej, 
- luminofor częściowo przepuszcza promieniowanie niebieskie, w mieszaninie addytywnej 

światła niebieskiego i żółtego powstaje barwa biała.  
 

 
Rys. 14. Ilustracja sposobu uzyskiwania światła białego z wykorzystaniem diod niebieskich i oddalonego 

luminoforu 
 
§ zalety: 

- wzrost skuteczności świetlnej do 20% w stosunku do technologii diody niebieskiej 
pokrytej luminoforem. 

§ wady: 
- większy koszt luminoforu, 
- problem z selekcjonowaniem diod. 

 
5) Konwersja z zastosowaniem półrzewodników  - PRS-LED (Photon-recycling Semiconductor 

LED) - fotoluminescencja: 
- powyżej aktywnego obszaru złącza p-n (wytwarzającego światło niebieskie) umieszcza się 

warstwę półprzewodnika,  
- półprzewodnik ten ma przerwę energetyczną pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem 

przewodnictwa (tzw. pasmo wzbronione), której energia odpowiada energii promieniowania w 
zakresie światła żółtego, 

- fotony promieniowania światła niebieskiego (złącze aktywne p-n) wzbudzają atomy 
półprzewodnika, następuje rekombinacja i emisja fotonów promieniowania w zakresie światłą 
żółtego. 

- w mieszaninie addytywnej światła 
niebieskiego i żółtego powstaje światło 
białe, 

- można stosować większą ilości 
warstw, o różnych szerokościach 
pasma wzbronionego, które emitują 
światło o różnych barwach co pozwala 
na osiągnięcie wyższych wartości 
wskaźnika oddawania barw ale 
jednocześnie zwiększa koszt 
wykonania diody.  

Rys. 15. Dioda świecąca z konwerterem 
półprzewodnikowym. (źródło: E. Fred Schubert). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Downlight 

For the downlight test, we built a 4-inch white LED downlight with the warm white LED module described 
earlier, using a plastic reflective cone and a 4-inch polycarbonate diffuser.  On the remote phosphor version, 
we used the royal blue LED module with a white plastic reflective cone and a 4-inch phosphor coated glass.  
Schematics of the two systems are illustrated in Fig. 1 below.  The remote phosphor glass disc is made with the 
same phosphor as the XT-E warm white LED in a silicone matrix, coating it on a piece of glass.  Both systems 
are tuned to the same color temperature of 3000K.  The two downlight modules are mounted on an 85°C heat 
stage in a 0.5M sphere for 30 minutes before measurement, as shown on Fig. 2.   

 

 

 

Fig. 1. Schematics of white LED and Remote-Phosphor System in a downlight test set up 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2.  Photographs of white LED and Remote Phosphor downlight test setup 

 

Bulb 

For the bulb test, we used nine Cree XLamp XP-E high efficiency warm white LEDs to build a bulb module with 

a 35mm diameter glass globe with a diffuser coating (most bulbs have a diffuser coating to hide the hot spot of 

the LED).  On the remote-phosphor version, we used nine Cree XT-E royal blue LEDs to build a module with a 

glass bulb coated with phosphor-embedded silicone.  Schematics of the two systems are illustrated in Fig. 3.  

Again, the phosphor used is the same in the X-PE LED and is targeted at 3000K for comparison.   The two bulb 

modules are mounted on an 85°C heat stage in a 0.5M sphere for 30 minutes before measurement, as shown 

in Fig. 4. To understand the temperature effects, 25°C steady state measurement data were also collected. 
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6) Konwersja z zastosowaniem barwników organicznych - OLED (Organic Light Emitting Diode): 
- w 1989 roku w Laboratorium Uniwersytetu Cambrigde po raz pierwszy zaobserwowano, że 

po przyłożeniu napięcia do polifenylenowinylenu (polimer) emituje on światło zielone lub 
żółtozielone, 

- konwertery z barwników organicznych 
charakteryzują się dużą wydajnością, 

- wadą jest stosunkowo szybka utrata 
własności w trakcie eksploatacji, 

- umożliwiają budowę płaskich, 
cienkich, powierzchniowych źródeł 
światła, 

- technologia OLED umożliwia również 
budowę wyświetlaczy graficznych. 

 
 

Rys. 16. Ilustracja wytwarzania światła z 
zastosowaniem technologii OLED. 

 
Właściwości diod świecących: 
§ skuteczność świetlna: 

- stale rośnie, obecnie niektóre diody światła białego mają skuteczność świetlną 
przekraczającą 150 lm/W, 

- zazwyczaj im większa moc tym niższa skuteczność świetlna. 
 

§ trwałość: 
- początkowo podawano, że trwałość diod świecących wynosi 100.000 h, 
- obecnie podaje się, że diody wysokiej mocy (1÷5W) mają trwałość do 50.000 h, 
- jednak jest to trwałość użytkowa tzn., że po tym czasie przyjmuje się, że strumień 

świetlny diody spada do wartości 50% strumienia początkowego (niekiedy podaje się 
czas spadku do wart. 70% strumienia początkowego), 

- spadek strumienia w trakcie eksploatacji (trwałość użytkowa) związany jest z temperaturą 
złącza p-n, 

 

§ strumień świetlny: 
- diody świecące są obecnie źródłami światła o małej mocy (od kilku [mW] do kilku [W]), 
- z małej mocy nawet przy stosunkowo wysokiej skuteczności świetlnej nie można uzyskać 

wysokiej wartości strumienia, 
- prognozuje się wzrost strumienia diod świecących. 

 

§ wskaźnik oddawania barw: 
- diody niebieskie z luminoforem mają obecnie niezadowalający wskaźnik oddawania barw 

(często poniżej 80), 
- istnieją teoretyczne przesłanki osiągania dobrych wskaźników oddawania barw przez 

diody RGB, 
- dobre oddawanie barw jest uzyskiwane przy obniżonej skuteczności świetlnej. 

 

§ temperatura barwowa: 
- istnieją teoretyczne przesłanki osiągania dowolnych temperatur barwowych szczególnie 

przez diody RGB, gdzie temperatura barwowa może być zmieniana w trakcie pracy 
instalacji, 

- obecnie problemem jest uzyskanie barw ciepłych (w technologii z luminoforem). 
 

§ wytrzymałość mechaniczna: 
- diody świecące charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy i udary 

mechaniczne, 
- brak ruchomych elementów, 
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- brak kruchych elementów, 
- zastosowanie: oświetlenie obiektów ruchomych (samochody). 

 

§ promieniowanie optyczne: 
- diody świecące zazwyczaj nie wysyłają promieniowanie w zakresie IR oraz UV 
- promieniowanie IR pojawia się przy wzroście temperatury złącza p-n  szczególnie dla 

diod dużej mocy lecz jest ono rozpraszane na obudowie lub radiatorze, 
- zastosowanie: oświetlenie obiektów wrażliwych na promieniowanie IR, UV (muzea). 

 

§ rozruch: 
- krótki czas włączenia 100ns i wyłączenia 200ns, 
- możliwe jest zasilanie z wykorzystaniem sterowania szerokością wypełnienia impulsu co 

umożliwia regulowanie strumienia, 
- szybkość reakcji pozwala na zastosowanie diod świecących do budowy 

wielkoformatowych ekranów video 
- światła stopu w samochodach, sygnalizacja świetlna (szybsza reakcja). 

 

§ inne własności diod świecących: 
- są bezpieczne w użytkowaniu (zasilane najczęściej napięciem 12V), 
- brak iskrzenia, które może być przyczyną wybuchu w środowiskach zagrożonych 

wybuchem, 
- nie zawierają trujących substancji oraz nie mają kruchych elementów szklanych, które 

mogą zostać stłuczone i grozić zranieniem, 
- zastąpienie w przyszłości żarówek diodami świecącymi może doprowadzi do 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie o 10%, 
- są wykonywane z materiałów mniej szkodliwych dla środowiska. 

 
Tabela 2. Prognoza rozwoju LED: U.S. Department of Energy (2014 i 2010) 

 
 

 

 

2 

DOE has revised its projections upward three times in the past 5 years.  The current goal is to achieve a 
266 lumen/watt efficacy at $0.50 per thousand lumens by 2030 (see Table 1.1).1   

Table 1.1.  Summary of LED Package Price and Performance Projections 

 
2012 2013 2015 2020 Goal 

Cool-White Efficacy (lm/W) 150 164 190 235 266 
Cool-White Price ($/klm) 6 4 2 0.7 0.5 
Warm-White Efficacy (lm/W) 113 129 162 224 266 
Warm-White Price ($/klm) 7.9 5.1 2.3 0.7 0.5 

Now that LED lighting is available for most lighting applications and several years of market and 
installation experience have accumulated, DOE is assessing early lessons and observations from the LED 
market thus far.  This report identifies some of the early actions taken in support of LED market 
introduction, and focuses on current challenges, lessons learned, and their implications for the future.  
These lessons are primarily based on insights from DOE’s Market Development Support Program, which 
began in 2006 and serves as an independent third party providing LED technical information, 
performance data, education materials, and other support for market development and adoption of high-
quality, high efficiency LED lighting.  DOE SSL Program activities involve coordination with a wide 
variety of stakeholder groups including manufacturers, utilities and efficiency groups, designers, end 
users, and distributors.   

  The scope of this report focuses on LED lighting used for white light, general illumination 
applications, including interior and exterior lighting of buildings and facilities, and exterior lighting 
including street, roadway, parking lot, parking garage, and other forms of outdoor lighting.  Vehicle, 
traffic, video display, screen, indicator, and monochromatic lighting applications are outside the scope of 
this report.  Technical performance issues directly related to market development and adoption of LED 
general illumination products are addressed in the report, as are market barriers, standards, lighting 
quality, lighting design, and issues related to lighting energy-efficiency programs. 

Section 2 discusses key lessons from CFL market introduction that informed early strategies 
implemented by DOE and others in the LED market.  Section 3 identifies and characterizes 12 lessons 
and observations from the LED market introduction experience to date, focusing on lessons for which 
ongoing challenges exist and/or useful information can be applied going forward, along with implications 
for the future.  Section 4 provides conclusions. 
  

                                                      
1 DOE.  2013a.  Solid-State Lighting Research and Development: Multi-Year Program Plan.  Prepared for Lighting Research and 
Development, Building Technologies Office, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Washington, DC. 
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sectors and resulting in 46 percent site electricity savings, amounting to 297 terawatt-hours saved 
from baseline consumption.  

Table 7.1 Total U.S. LED Forecast Results 

  

Although LED lighting is projected to achieve 74 percent of lumen-hour sales in 2030, as seen in 
Figure 7.2, its penetration into the installed base of lighting lags at approximately 50 percent of 
lumen-hours being serviced. In 2010, the installed lighting service in lumen-hours is dominated 
by linear fluorescent and HID lighting, both of which have high operating hours, high lumen 
output per lamp, and large number of installed lamps. These products have system lifetimes 
ranging from 50,000 hours to 75,000 hours, which limits the available market into which LEDs 
can penetrate. 

2010 2015 2020 2025 2030
Cumulative 
(2010-2030)

Baseline site electricity 
consumption (TWh)

694 635 631 641 648 13,535

Residential 173 142 138 146 153 3,105
Commercial 346 325 321 320 316 6,806
Industrial 58 49 44 41 38 947
Outdoor Stationary 116 119 128 135 141 2,676
LED market share (% of lm-hr) - 9.5% 35.8% 59.0% 73.7% -
Residential - 8.1% 37.6% 60.7% 72.3% -
Commercial - 5.0% 27.8% 52.5% 70.4% -
Industrial - 8.8% 36.0% 59.2% 72.3% -
Outdoor Stationary - 29.0% 64.2% 81.6% 87.2% -
Site electricity savings (TWh) - 21 122 217 297 2,672
Residential - 7 51 82 102 1,009
Commercial - 6 38 73 111 902
Industrial - 0 3 8 11 88
Outdoor Stationary - 7 30 54 73 673
Site electricity savings (%) - 3.3% 19.4% 33.9% 45.8% 19.7%
Residential - 5.1% 37.3% 56.7% 66.9% 32.5%
Commercial - 1.9% 11.7% 22.9% 35.0% 13.3%
Industrial - 0.8% 7.4% 18.3% 29.4% 9.3%
Outdoor Stationary - 6.2% 23.7% 40.2% 51.7% 25.2%
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Zasilanie: 
 
§ diody świecące zasilane są 

napięciem stałym: 
- należy zachować właściwą 

polaryzację (+ anoda, - 
katoda), 

- wartość napięcia 
znamionowego jest różna i 
zmienia się wraz z rodzajem 
materiału diody, 

- im większa częstotliwość 
(energia) emitowanego 
promieniowania tym większe 
wymagane wartości napięcia 
zasilającego, 

  
Rys. 17. Charakterystyki napięciowo-prądowe diod świecących. 

 

§ diody powinny być zasilane ze stabilizowanych zasilaczy prądowych: 
- ze względu na charakterystykę napięciowo-prądową gdzie niewielka zmiana napięcia 

powoduje dużą zmianę natężenia prądu, 
- ze wzrostem temperatury zmniejsza się wartość napięcia przewodzenia diody co przy 

zachowaniu stałego napięcia zasilania może prowadzić do wzrostu prądu przewodzenia i 
przegrzania diody, 

 
Rys. 18. Napięcie przewodzenia Vf w funkcji temperatury otoczenia T (źródło: E. Fred Schubert).. 

 

§ przy zasilaniu ze źródła napięciowego w szereg z diodą powinien być włączony rezystor, 
którego rezystancję R można obliczyć ze wzoru, 

 

 
Rys. 19. Schemat układu zasilania diody ze źródła 

napięciowego. 

  

gdzie: 
 - rezystancja rezystora szeregowego, 
 - napięcie zasilające źródła napięciowego, 
 - napięcie przewodzenia diody (UF), 
 - prąd przewodzenia (IF), 

 

- jest to rozwiązanie niekorzystne bowiem rezystor powoduje straty mocy co obniża 
skuteczność świetlną takiego układu. 
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§ taśmy LED : 
- diody SMD 3528, 𝐼! =20 mA, Φ =6 lm, jeden chip 
- diody SMD 5050, 𝐼! =60 mA, Φ =15 lm, trzy chipy 

 

 

 
Rys. 20. Schemat układu zasilania taśmy z diodami świecącymi 
 
Obliczenie rezystancji (dla SMD 5050):   
 𝑅 = (𝑈! − 3𝑈!) 𝐼! = (12𝑉 − 3 ∗ 3𝑉) 0.06𝐴 = 50𝛺 
Obliczenie skuteczności świetlnej:   
 𝜂 = 𝛷 𝑃 = (3 ∗ 15𝑙𝑚) 3 ∗ 3𝑉 ∗ 0.06𝐴 + (0.06! ∗ 50𝛺) = 45𝑙𝑚 0.54𝑊 + 0.18𝑊 = 62𝑙𝑚/𝑊 
Gdy pominąć straty mocy na rezystorze:  
𝜂 = 83𝑙𝑚/𝑊 
 
§ regulacja strumienia diody może być realizowana w następujący sposób: 

- regulacja natężenia prądu przewodzenia diody,  
 

  
Rys. 21. Względna zmiana światłości (strumienia) w funkcji prądu przewodzenia (źródło: E. Schubert, Cree) 

 

- regulacja współczynnika wypełnienia impulsu prostokątnego,  
- regulacja wartości szczytowej natężenia prądu przy zasilaniu impulsowym. 

 

 
Rys. 22. Regulacja współczynnika wypełnienia (szerokości) impulsu prostokątnego (PWM).  
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Odprowadzenie ciepła: 
 

§ diody świecące mają małą moc jednostkową: 
– diody wykonywane w technologii 3/5mm – moc rzędu 0.1 W, 
– diody nowej generacji (wysokiej mocy) – moc rzędu 1, 2 , 3 do 5W (jeden chip), 

§ złącze p-n ma duże obciążenie cieplne: 
– mała moc wydziela się w małej objętości, 
– strumień cieplny wypromieniowany jest z małej powierzchni (około 1mm2),  
– gęstości mocy jest rzędu 100W/cm2.  

§ ciepło wydzielane w złączu p-n: 
– 75-85% ciepła jest odprowadzane poprzez przewodzenie i konwekcję, 
– należy stosować odpowiednie zabiegi związane z odprowadzeniem ciepła ze złącza p-n 

aby zmniejszyć temperaturę tego złącza, 
 

Tabela 3. Bilans mocy lamp elektrycznych (dane IESNA, Osram-Sylvania). 
 

 Żarówki Świetlówki Lampy 
metalohalogenkowe 

LED 

VIS 7 % 21 % 27 % 15-25 % 
IR 73 % 37 % 17 % ~0 % 
UV 0 % 0 % 19 % 0 % 

Moc promienista 80 % 58 % 63 % 15-25 % 
Moc cieplna odprowadzana 

poprzez konwekcję i 
przewodzenie 

20 % 42 % 37 % 75-85 % 

 

§ wzrost temperatura złącza p-n powoduje: 
– zmniejszenie strumienia świetlnego diody, 
– zmniejszenie trwałości diody (szybszy spadek strumienia w trakcie eksploatacji), 
– niewielkie przesunięcie maksimum rozkładu widmowego w stronę fal dłuższych, 

 
Rys. 23. Zmiana współrzędnych barwy (Cree XB-D) i przesunięcie maksimum rozkładu widmowego w funkcji 

temperatury złącza (źródło: Chhajed et al. 2005). 
 

§ zmiana strumienia w funkcji temperatury złącza p-n: 
– mały wpływ temperatury na strumień świetlny diody niebieskiej, 
– duży wpływ temperatury na strumień świetlny diody czerwonej, 
– diody różnych barw charakteryzują się różną zależnością strumienia od temperatury co w 

przypadku diody białej powstałej poprzez mieszaninę addytywną RGB prowadzi do zmiany 
barwy (temperatury barwowej) przy zmianie temperatury (wada mieszania addytywnego 
jako sposobu uzyskiwania światłą białego diod świecących), 

– producenci podają zazwyczaj parametry fotometryczne diod świecących dla 
temperatury złącza p-n Tj=250C, podczas gdy temperatura pracy złącza jest wyższa i 
w związku z tym strumień diody w trakcie pracy będzie mniejszy. 
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shift drastically further than this.

figure 3: ;/DPS�;%�'�/('�FRORU�VKLIW�YV��VROGHU�SRLQW�WHPSHUDWXUH

Voltage
)RUZDUG�YROWDJH�GHFUHDVHV�DV�WKH�MXQFWLRQ�WHPSHUDWXUH�RI�DQ�/('�LQFUHDVHV��7KLV�LV�VKRZQ�RQ�HDFK�RI�&UHH¶V�;/DPS�/('�
GDWD�VKHHWV�DV�WKH�WHPSHUDWXUH�FRHI¿FLHQW�RI�YROWDJH��DQG�YDULHV�VOLJKWO\�GHSHQGLQJ�RQ�WKH�FRORU�DQG�SDFNDJH�W\SH��7KLV�
value varies from approximately -1 to -4 mv/°c per leD. It is important to understand the full operating conditions for 
an leD system so the driver can accommodate the potential range of drive voltages over the operating temperature of 
the system. an example of this is shown later in this document.
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Rys. 24. Względna zmiana strumienia w funkcji temperatury złącza p-n. 
 
 

 
Rys. 25. Względna zmiana strumienia (odniesiona do temperatury 85°C) w funkcji temperatury złącza p-n 

diod XB-D (źródło: CREE). 
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DUH�LQÀXHQFHG�E\�WKH�RSHUDWLQJ�WHPSHUDWXUH��VR�/('�V\VWHP�GHVLJQHUV�QHHG�D�EDVLF�XQGHUVWDQGLQJ�RI�WKHUPDO�GHVLJQ�
and performance. all cree Xlamp leD product data sheets detail the performance characteristics that are impacted 
E\�WHPSHUDWXUH��$OVR��&UHH¶V� LQWHUQDOO\�GHYHORSHG�VRIWZDUH��WKH�product characterization Tool (pcT), can be used to 
FDOFXODWH�WKH�VSHFL¿F�UHVSRQVHV�WR�WKHUPDO�HIIHFWV��6RPH�SHUIRUPDQFH�FKDUDFWHULVWLFV�H[SHULHQFH�D�UHFRYHUDEOH�FKDQJH��
such as light output, color and voltage, while others, such as lifetime, can experience a non-recoverable degradation 
GXH�WR�KLJK�RSHUDWLQJ�WHPSHUDWXUHV��+RZHYHU��H[FHHGLQJ�WKH�PD[LPXP�RSHUDWLQJ�WHPSHUDWXUH�VSHFL¿FDWLRQ��ZKLFK�LV�
typically a 150 °c junction temperature, can cause permanent and/or catastrophic damage to Xlamp leDs, so care must 
be taken to operate leDs below this limit.

Light output
(OHYDWHG�MXQFWLRQ�WHPSHUDWXUHV�FDXVH�UHFRYHUDEOH�OLJKW�RXWSXW�UHGXFWLRQ��ZKLFK�LV�SORWWHG�RQ�HDFK�RI�&UHH¶V�;/DPS�/('�
data sheets. as the junction temperature increases, the light output of the leD decreases, but recovers when the leD 
FRROV��%HORZ�LQ�)LJXUH���LV�D�FKDUW�VKRZLQJ�WKH�UHODWLYH�ÀX[�YHUVXV�MXQFWLRQ�WHPSHUDWXUH�IURP�WKH�cree Xlamp XB-D leD 
data sheet��7KH�;%�'�/('��DPRQJ�PDQ\�RWKHU�QHZ�&UHH�;/DPS�/('V��LV�ELQQHG�DW�����&��VR�WKH�UHODWLYH�ÀX[�GDWD�LV�
based on 100% light output at an 85 °c junction temperature.

figure 2: ;/DPS�;%�'�/('�UHODWLYH�ÀX[�YV��VWHDG\�VWDWH�MXQFWLRQ�WHPSHUDWXUH

Relative Flux Output vs. Junction Temperature
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§ zwiększenie temperatury złącza p-n powoduje szybszy spadek strumienia w trakcie 
eksploatacji: 
– temperatura obudowy 550C – prognozowana trwałość 239 000 h, 
– temperatura obudowy 850C – prognozowana trwałość 54 000 h, 
– temperatura obudowy 1050C – prognozowana trwałość 14 000 h. 

 

 
Rys. 26. Spadek strumienia w trakcie eksploatacji (czas pracy w godzinach), Tc - temperatura obudowy 

 
§ oznaczanie trwałości użytkowej diod świecących: 

– trwałość użytkowa -  czas, w ciągu którego strumień lampy nie spadnie poniżej pewnej 
ustalonej wartości, 
 

– 𝐿!𝐵!    -  czas w ciągu którego odsetek populacji modułów LED wyrażony przez y osiąga  
stopniową degradację strumienia świetlnego wyrażoną przez x, np.: 

 

𝐿!"𝐵!"  -  oznacza czas po którym 10% populacji będzie miało strumień świetlny mniejszy 
niż 70% strumienia początkowego, 

 

𝐿!"𝐵!"  -  oznacza czas po którym 50% populacji będzie miało strumień świetlny mniejszy 
a 50% większy niż strumienia początkowego, jest to trwałość średnia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 Measured and projected lumen maintenance of one type of LED package at three different case temperatures. Thermal
characteristics can have a dramatic effect on performance over time.

for real-world differences in ambient temperature. IES
LM-84 IES Approved Method for Measuring Lumen and
Color Maintenance of LED Lamps, Lighting Engines, and
Luminaires and IES TM-28 Projecting Long-Term Lumen
Maintenance for LED Lamps and Luminaires, both in
progress, are intended to further address the measurement
and projection of lumen maintenance for integrated LED
lamps and LED luminaires.

2.2.2. LED rated lifetime

Before it is possible to understand LLD for LEDs, it is
important to recognize that LED rated lifetime is not con-
sidered in the same way as conventional sources. When
well designed and manufactured, LED packages rarely fail
catastrophically; rather, they exhibit a continual decline in
lumen output. However, other components in a complete
LED product can fail catastrophically, and the real-world
balance of these two actions over time is not certain.

The failure of any LED system component—not just
the array of LED packages but also the electronics, thermal
management, optics, seals, or connectors, for example—
can directly or indirectly lead to product failure. Though
some LED products will fail in a familiar catastrophic
way, others may exhibit parametric failure—meaning that
they no longer produce an acceptable quantity or qual-
ity of light. A complete characterization of the useful life
of an LED product must consider the possibility of catas-
trophic or parametric failure for each system component,

operating together as a system. At this time, however,
there is no standard or well-accepted method for per-
forming such a characterization [Next Generation Lighting
Industry Alliance and the U.S. Department of Energy
2011]. Instead, the rated lifetime of LED lamps and lumi-
naires provided by manufacturers is typically based on only
the lumen maintenance of the LED package. This mea-
sure is officially termed lumen maintenance lifetime, but
being the only accepted measure of lifetime for complete
LED products, it has become the de facto method for pro-
viding rated lifetime for LED products. Nearly exclusively
for architectural lighting products, the lumen maintenance
lifetime of LED products is quoted as L70, or the time in
hours when lumen output is expected to be at 70% of ini-
tial. The genesis of this practice is research that found that
human observers began to notice diminished light levels at
70% of initial [Lighting Research Center 2006]. Thus, if a
product reaches that output level, it would be considered
to no longer be delivering an acceptable quantity of light.

The limitations of using L70 as a surrogate for rated
lifetime are recognized. As it relates to light loss factors,
linking lifetime to lumen maintenance complicates the
practice of calculating LLD as the quotient of mean and
initial lumens. If L70 is considered the rated lifetime of a
product, using a value for mean lumens at 40% of rated life
would result in an LLD of 0.88 (assuming linear deprecia-
tion); this value may be unreasonably optimistic, especially
if it were to be applied to all LED systems. Then again,

Lumen Maintenance and Light Loss Factors 81
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§ Termokinetyka – podstawy: 
– przewodzenie 

𝑄!"#$% = −𝜆 𝐴 
∆𝑇
∆𝑙

 
 
𝑄!"#$% - moc cieplna przenoszona za pomocą przewodzenia [W] 
𝜆  - współczynnik przewodzenia ciepła [W/m K] 
𝐴 - powierzchnia przekroju, przez którą przenoszona jest moc cieplna [m2] 
∆𝑇 - różnica temperatur [K] 
∆𝑙 – odległość [m] 
 

 
 

– konwekcja 
𝑄!"#$ = 𝛼 𝐴 ∆𝑇 
 
𝑄!"#$ - moc cieplna przenoszona za pomocą konwekcji [W] 
𝛼  - współczynnik przejmowania ciepła [W/m2 K] 
𝐴 - powierzchnia, z której oddawane jest ciepło [m2] 
∆𝑇 - różnica temperatur [K] 
 

 
 

– promieniowanie 
𝑄!"#$ = 𝜀 𝜎 𝐴 𝑇!"#! − 𝑇!"#!  
 
𝑄!"#$ - moc cieplna przenoszona za pomocą promieniowania [W] 
𝜀 - współczynnik emisyjności powierzchni 
𝜎 – stała Stefana-Boltzmana 5,67*10-8 [W/m2 K4] 
𝐴 – powierzchnia, która promieniuje ciepło [m2] 
𝑇!"# – temperatura powierzchni materiału promieniującego 
𝑇!"# – temperatura gazu otaczającego powierzchnię 
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Posta! równania, która okre"la przewodnictwo cieplne wykazuje, #e proces 

przenoszenia energii cieplnej jest procesem podlegaj$cym prawom 

prawdopodobie%stwa. Proces przewodnictwa nie zachodzi w ten sposób, #e energia 

wprowadzona z jednego ko%ca próbki przesuwa si& wprost po linii prostej do drugiego 

ko%ca, lecz no"niki energii dyfunduj$ przez próbk& bez odchyle%, wówczas wyra#enie 

na strumie% cieplny nie zale#ałoby od gradientu temperatury, natomiast zale#ałoby 

tylko od ró#nicy temperatury ∆T mi&dzy ko%cami próbki bez wzgl&du na jej długo"!. 

Proces przewodnictwa cieplnego podlega prawom prawdopodobie%stwa i dlatego 

w wyra#eniu na strumie% ciepła wyst&puje gradient temperatury.   

 Rozpi&to"! w warto"ci współczynnika przewodzenia ciepła mi&dzy dobrymi 

przewodnikami, a dobrymi izolatorami wida! w poni#szej tabeli. 

Współczynnik λλλλ przewodnictwa cieplnego w temperaturze 293 K 

Tabela 1 
Materiał λ [W/mK] 

Mied' 384 

(elazo 88 

Woda 0,609 

Bawełna 0,182 

Powietrze 00 C 0,024 

 

W dalszej cz&"ci tego rozdziału zostan$ opisane kolejno: prawo Wiedemana – 

Franza, które ł$czy w sobie przewodno"! elektryczn$ z przewodno"ci$ ciepln$ oraz 

prawo Fouriera – Kierchhoffa. 

2.1.1. Prawo Wiedemann – Franza. 

Spo"ród substancji stałych metale maj$ najwi&kszy współczynnik przewodzenia 

ciepła λ. Przekazywanie ilo"ci ciepła w metalach jest wynikiem ruchu swobodnych 

elektronów, a w znacznie mniejszym stopniu drganiami atomów wokół w&złów sieci 

krystalicznej w kwantach energii, zwanych fononami. Mo#na przyj$!, #e 

współczynnik przewodzenia ciepła metali jest równy sumie współczynników 

przewodzenia ciepła elektronów λe i fononów λf : 

Podstawy wymiany ciepla 

2014-02-03 15:35:00 
8/13 

 
 

4.  Przenikanie  ciepła 

Przenikaniem  ciepła  nazywamy  transport  ciepła  od  płynu  o  wyższej  temperaturze  do  płynu  o  

niższej  temperaturze  przez  przegrodę. 

 

� � > @221 W/mff TTkq �       (4.1) 

gdzie »¼
º

«¬
ª

�Km
W
2k  jest  współczynnikiem  przenikania  ciepła 

Dla  ścianki  o  powierzchni  A 

AqQ           (4.2) 

4.1.  Przenikanie  ciepła  przez  ściankę płaską  o  grubości  G 

Wnikanie  ciepła  do  ścianki 

� �111 wf TTq � D         (4.3) 
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§ temperatura Tj złącza p-n zależy od:  
– natężenia prądu przewodzenia IF (mocy diody), 
– przewodności cieplnej pomiędzy złączem a otoczeniem, 
– temperatury otoczenia Ta, 

§ sposoby ograniczenia temperatury Tj złącza p-n:  
– materiały, na których montowana jest dioda powinny posiadać dobrą przewodność cieplną: 

ú klej, silikon łączący chip z podłożem oraz płytkę drukowaną z radiatorem, 
ú podłoże (często metalowe – miedziane), 
ú drukowana płytka montażowa (lepsze właściwości przewodzenia posiadają płytki 

metalowo-ceramiczne MCPCB oraz metalowo-dielektryczne MDPCB z podłożami z 
metalu – zazwyczaj aluminium – standardowe płytki epoksydowo-szklane PCB 
posiadają gorsze właściwości odprowadzania ciepła), 

– stosować radiatory zewnętrzne o odpowiednim kształcie i rozmiarze. 
– należy odsunąć od diody źródła ciepła (np. zasilacz), 
– należy tak konstruować oprawy oświetleniowe aby minimalizować temperaturę w miejscu 

montażu diody (np. otwory wentylacyjne), 
– korzystniejsze od poziomego jest pionowe położenie diody wraz z płytką drukowaną i 

radiatorem. 

 

 
Rys. 27. Schemat umieszczenia diody na materiałach odprowadzających ciepło (źródło: E. Fred Schubert, Dr. W. 

Marchl). 
 

§ opór przewodzenia ciepła (wyrażony w [0C/W] lub [K/W]):  
– 𝑅!!! (𝑅!!!") - opór przewodzenia ciepła pomiędzy złączem p-n a punktem lutowania, 
– 𝑅!!! (𝑅!!!") - opór przewodzenia ciepła pomiędzy punktem lutowania a radiatorem, 
– 𝑅!!! (𝑅!!!") - opór przewodzenia ciepła pomiędzy radiatorem a otoczeniem, 
– oddawanie ciepła przez obudowę diody bezpośrednio do otoczenia poprzez konwekcję jest 

pomijalnie małe (ciepło oddawane jest głównie z radiatora). 
 

 
 

Rys. 28. Model oporu przewodzenia ciepła w diodzie świecącej. 
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Rys. 29. Dopuszczalna wartość prądu przewodzenia diody Cree XB-D w funkcji temperatury otoczenia oraz 

oporu przewodzenia na drodze od złącza do otoczenia 𝑅!!!. 
 

Moc wydzielana w diodzie P jest iloczynem napięcia przewodzenia  𝑈! i natężenia prądu 
przewodzenia  𝐼!. Tylko pewna część tej mocy zamieniana jest na światło (Cree XLamp 
blue – 50%, Cree XLamp white – 40%) a  pozostała część zamieniana jest na ciepło. 
Proponuje się aby przyjąć (zachowawczo), że sprawność diod wynosi 25%. Wtedy moc 
cieplna obliczana jest ze wzoru: 

𝑃! = 0,75 𝑈!  𝐼!  
 

 
Opór przewodzenia ciepła 

𝑅!!! =
𝑇! − 𝑇!
𝑃!

=
𝐿
𝜆 𝐴

 

𝐿 – grubość materiału [m] 
𝜆  - współczynnik przewodzenia ciepła [W/m K] 
𝐴 - powierzchnia przekroju, przez którą przenoszona jest moc cieplna [m2] 
 
 
Temperatura złącza p-n 𝑇! jest sumą temperatury otoczenia  𝑇! oraz iloczynu całkowitego 
oporu przewodzenia 𝑅!!! i mocy cieplnej 𝑃!:  

𝑇! =  𝑇! + 𝑅!!! 𝑃!  
 

Cree zaleca obliczanie temperatury złącza z następującego wzoru: 
𝑇! =  𝑇! + 𝑅!!!  𝑃  

 

Wartość oporu przewodzenia pomiędzy złączem a punktem lutowania 𝑅!!! powinna być 
określona przez producenta diody.  
 

 
Rys. 30. Zmiana wartości oporu przewodzenia pomiędzy złączem a punktem lutowania 𝑅!!! (RthJS) diod 

świecących 
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Thermal managemenT of Cree Xlamp® leDs

Copyright © 2004-2014 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo and XLamp® are registered 
WUDGHPDUNV�RI�&UHH��,QF��7KLV�GRFXPHQW�LV�SURYLGHG�IRU�LQIRUPDWLRQDO�SXUSRVHV�RQO\�DQG�LV�QRW�D�ZDUUDQW\�RU�D�VSHFL¿FDWLRQ��)RU�SURGXFW�VSHFL¿FDWLRQV��SOHDVH�VHH�WKH�GDWD�VKHHWV�
DYDLODEOH�DW�ZZZ�FUHH�FRP��)RU�ZDUUDQW\�LQIRUPDWLRQ��SOHDVH�FRQWDFW�&UHH�6DOHV�DW�VDOHV#FUHH�FRP��2WKHU�WUDGHPDUNV��SURGXFW�DQG�FRPSDQ\�QDPHV�DUH�WKH�SURSHUW\�RI�WKHLU�
UHVSHFWLYH�RZQHUV�DQG�GR�QRW�LPSO\�VSHFL¿F�SURGXFW�DQG�RU�YHQGRU�HQGRUVHPHQW��VSRQVRUVKLS�RU�DVVRFLDWLRQ�

figure 7: ;%�'�FXUUHQW�GH�UDWLQJ�FXUYH

7R�XVH�WKH�FXUUHQW�GH�UDWLQJ�FXUYH�LQ�)LJXUH����WKH�V\VWHP�OHYHO�WKHUPDO�UHVLVWDQFH�PXVW�EH�FDOFXODWHG��DV�GHWDLOHG�DERYH�
in equation 6. The ambient temperature must also be known, and from this, the maximum drive current for this thermal 
GHVLJQ�FDQ�EH�GHWHUPLQHG�IURP�WKH�JUDSK�LQ�)LJXUH���

ThErMaL sTaCk

)RU�SXUSRVHV�RI�WKHUPDO�DQDO\VLV��DQ�/('�V\VWHP�W\SLFDOO\�FRQVLVWV�RI�D�PXOWL�FRPSRQHQW�DVVHPEO\��FDOOHG�D�WKHUPDO�
stack, in which all components contribute in varying degrees to the total system thermal performance. In a typical 
V\VWHP��WKH�/('�LV�VROGHUHG�WR�D�3&%��HLWKHU�PHWDO�FRUH�RU�)5���ZKLFK�LV�WKHQ�XVXDOO\�DWWDFKHG�WR�D�KHDW�VLQN��,W�LV�FULWLFDO�
WR�PD[LPL]H�KHDW�WUDQVIHU�EHWZHHQ�WKH�KHDW�VLQN�DQG�3&%��VR�D�JRRG�7,0�LV�QHHGHG�WR�¿OO�DQ\�DLU�YRLGV��7KH�EHVW�PHWKRG�
to enhance the thermal path is to minimize the number of materials in the thermal stack and use the most thermally 
conductive materials available. Below is a description of this typical leD system with some suggestions and comments 
to consider for each element.

;/DPS�/('�FRPSRQHQW
Heat is generated at the junction of the leD chip within the Xlamp leD component. The amount of heat can be calculated 
from equation 7 below based on the measured TSp and the thermal resistance of the leD, as stated on its data sheet.

Thermal Design
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Tabela 4. Wartość oporu przewodzenia pomiędzy złączem a punktem lutowania 𝑅!!! dla diod firmy CREE 

 
 
Zadaniem projektanta jest określenie wielkości, kształtu i rodzaju radiatora, który pozwoli w danej 
temperaturze otoczenia utrzymać temperaturę złącza p-n poniżej dopuszczalnej wartości 
maksymalnej. 

 
Zadanie 1. 
Obliczyć parametry radiatora dla sześciu diod pracujących w temperaturze otoczenia: Ta= 45°C tak 
aby temperatura złącza nie przekroczyła 𝑇!=100°C, 
Dane katalogowe diod: 
 
Tabela 5. Dane katalogowe diod świecących 
 

 Nazwa 𝑅!!! [K/W] 𝑈! [V] 𝐼! [mA] 𝛷 [lm] 

 

CREE XP-E2 9 3,05 700 
209  

 
(85°C, bin R3,  

barwa Cool White) 

 

CREE XM-L 2,5 2,9 700 

300  
 

(25°C, bin U2,  
barwa Cool White) 

 
Maksymalna dopuszczalna temperatura złącza p-n 𝑇!=150°C, 
 

 
Rys. 31. Połączenie równoległe oporów przewodzenie 𝑅!!!  sześciu diod. 
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Optimizing pCB thermal perfOrmanCe
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therMal ManageMent PrinciPles

The technique in this application note is not recommended for Cree LeDs that consume more than 5 w of power, 
including mC-e, mP-L and mT-G. For low power applications, this technique can be used for Xm-L and Xm-L eZw LeDs.

Xlamp leD thermal characteristics
All XLamp LeD packages have an electrically isolated thermal pad. The pad provides an effective channel for heat 
transfer and optimizes thermal resistance from the LeD chip junction to the thermal pad. The pad is electrically isolated 
from the anode and cathode of the LeD and can be soldered or attached directly to grounded elements on the board or 
heat sink system.

figure 1: cree Xlamp XP leD package

Heat is conducted from the LeD package through the thermal pad and into a PCB that should be mounted to a heat sink 
to transfer the conducted heat into the operating environment.2

Tables 1 and 2 list typical thermal resistance values (junction to solder point) for various XLamp series LeDs.

color
thermal resistance (ºc/W)

Ml-B Ml-c Ml-e MX-3 MX-6 XB-D XM-l XM-l 
eZW

XM-l 
hVW XP-c XP-e XP-g Xt-e Xt-e 

hVW

white 
(cool, neutral, warm) 25 13 11 11 5 6.5 2.5 2.5 3.5 12 9 4 5 6.5

table 1: typical thermal resistance values for cree Xlamp white leDs

�� )RU�VXEVHTXHQW�GLVFXVVLRQ�DQG�VLPXODWLRQ�LQ�WKLV�GRFXPHQW��ZH�DVVXPH�WKH�3&%�LV�PRXQWHG�WR�DQ�LQ¿QLWH�KHDW�VLQN�WKDW�PDLQWDLQV�
the back side of the board at 25 ºC.

Figure 1. Cree XLamp XP LED Package
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 XP-E2 XM-L 

Moc: 
𝑃 = 6 𝑈!  𝐼!  

𝑃 = 6 ∗ 3,05𝑉 ∗ 0,7𝐴 = 𝟏𝟐,𝟖𝑊 𝑃 = 6 ∗ 2,9𝑉 ∗ 0,7𝐴 = 𝟏𝟐,𝟐𝑊 

Temperatura złącza: 

𝑇! =  𝑇! + 𝑅!!! 𝑃 =  𝑇! +
𝑅!!!
6

+ 𝑅!!! + 𝑅!!! 𝑃 

Opór przewodzenia ciepła pomiędzy punktem lutowania a radiatorem 𝑅!!! zależy od: 
- stanu powierzchni (radiatora i płytki montażowej), 
- siły docisku pomiędzy radiatorem a płytka montażową, 
- rodzajem materiału i grubością płytki montażowej. 

Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów (np. pasta termoprzewodząca) wartość tego oporu może 
wynosić 1÷3 [K/W] 

Maksymalny, dopuszczalny opór ciepła pomiędzy powierzchnią radiatora a otoczeniem: 

𝑅!!! =
𝑇! −  𝑇!
𝑃

−
𝑅!!!
6

+ 𝑅!!!  

 
𝑅!!! =

100 − 45
12,8

−
9
6
+ 2 = 𝟎,𝟖𝟎𝐾/𝑊 𝑅!!! =

100 − 45
12,2

−
2,5
6
+ 2 = 𝟐,𝟏𝟎𝐾/𝑊 

 
Dobór radiatora: 
http://www.aavid.com 
 

   
 
 
Zadanie 2. 
Jaka będzie wartość temperatury złącza 𝑇! kiedy na wybranym wcześniej radiatorze zamocujemy 
jedną diodę (pozostałe dane bez zmian). 
 

 XP-E2 XM-L 

Moc: 
𝑃 = 𝑈!  𝐼!  

𝑃 = 3,05𝑉 ∗ 0,7𝐴 = 𝟐,𝟏𝑊 𝑃 = 2,9𝑉 ∗ 0,7𝐴 = 𝟐,𝟎𝑊 

Temperatura złącza: 
𝑇! =  𝑇! + 𝑅!!! 𝑃 =  𝑇! + 𝑅!!! + 𝑅!!! + 𝑅!!! 𝑃 

 𝑇! = 45 + 9 + 2 + 0,795  2,1 = 𝟕𝟎℃ 𝑇! = 45 + 2,5 + 2 + 1,27  2,0 = 𝟓𝟔℃ 
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Tabela 6. Wpływ położenia radiatora na wartość oporu przewodzenia 𝑅!!! 
 

Położenie Pionowe 0° Pionowe 90° Poziome w górę Poziome w dół 

Radiator 

    

Opór 
przewodzenia 1,00 x 2,15 x 1,23 x 1,03 x 

Radiator 

    
Opór 
przewodzenia 1,00 x 1,00 x 0,74 x 0,74 x 

 
Tabela 7. Charakterystyki termiczne płytek obwodów drukowanych 
 

Nazwa Rysunek Współczynnik 
przewodzenia 
ciepła [W/m K] 

Całkowity opór 
przewodzenia 
[K/W] 

FR-4 
 

 

Tkanina 
szklana, 
żywica 
epoksydowa 
FR-4 - 0,2 
Cu - 398 

30 (źródło 
ciepła o dużej 
powierzchni) 
700 (źródło 
ciepła o małej 
powierzchni) 

MCPCB 

 

Rdzeń 
metalowy 
Al - 150 
Dielektryk - 2,2 

0,2 (źródło 
ciepła o dużej 
powierzchni) 
5,3 (źródło 
ciepła o małej 
powierzchni) 

FR-4 
thermal 
vias 
(otwory 
termicz
ne) 

 

 

 12 (źródło 
ciepła o dużej 
powierzchni) 
 
Jeden otwór 
termiczny o 
średnicy 
0,6 mm 
wypełniony 
lutem - 97 

 

𝑅!"# = 𝑅!"#$%!"! + 𝑅!"#$%!"! + 𝑅!"#$%!"! +⋯ 
 

𝑅!"#$%!" =
𝐿
𝜆 𝐴

 𝐿 – grubość materiału [m] 
𝜆  - współczynnik przewodzenia ciepła [W/m K] 
𝐴 - powierzchnia przekroju, przez którą przenoszona jest moc cieplna [m2] 
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6RXUFH�
orientation

([WUXGHG�+HDW�6LQN� 5DGLDO�+HDW�6LQN

7KHUPDO�5HVLVWDQFH�
�6FDOHG�WR�6RXUFH�

orientation 
+RUL]RQWDO������

image
7KHUPDO�5HVLVWDQFH�
�6FDOHG�WR�6RXUFH�

orientation 
+RUL]RQWDO������

image

Horizontal - 0° 1.00 x 1.00 x

Horizontal - 90° 2.15 x 1.00 x

vertical - Up 1.23 x 0.74 x

vertical - Down 1.03 x 0.74 x

Table 6: +HDW�VLQN�RULHQWDWLRQ�HIIHFWV�FRPSXWHG�E\�WKHUPDO�VLPXODWLRQ
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color
thermal 

resistance (ºc/W)

Ml-e XP-c XP-e

Royal blue n/a 12 9

Blue 11 12 9

Green 15 20 15

Amber n/a 15 10

Red 15 10 10

Red-orange n/a 10 10

table 2: typical thermal resistance values for cree Xlamp color leDs 

n/a indicates an leD that cree does not offer

PcB thermal characteristics

FR-4
FR-4 is one of the most commonly used PCB materials and is the National electrical manufacturers Association (NemA) 

GHVLJQDWLRQ�IRU�D�ÀDPH�UHWDUGDQW��¿EHUJODVV�UHLQIRUFHG�HSR[\�ODPLQDWH��$�E\�SURGXFW�RI�WKLV�FRQVWUXFWLRQ�LV�WKDW�)5���
has very low thermal conductivity. Figure 2 below shows a typical cross-sectional geometry for a two-layer FR-4 board. 

figure 2: fr-4 cross-sectional geometry (not to scale)

Using the thermal conductivity values in Table 2 below, the total thermal resistance for an FR-4 board can be calculated 

by adding the thermal resistances of the layers.

� � � � ǇPCB� �Ǉlayer1���Ǉlayer2���Ǉlayer3�������ǇlayerN  (1)

For a given layer the thermal resistance is given by the formula:

� � � � Ǉ� �O����N�[�$����� � � � ���

where l is the layer thickness, k is the thermal conductivity, and A is the area normal to the heat source. 

)RU�D�����PP�WKLFN�VWDU�ERDUG�DSSUR[LPDWHO\�����PP2��WKH�FDOFXODWHG�WKURXJK�SODQH�WKHUPDO�UHVLVWDQFH�LV�DSSUR[LPDWHO\�
30 ºC/w. Bear in mind that this calculation is one-dimensional and does not account for the size of the heat source, 

spreading, convection thermal resistances or boundary conditions. If a smaller heat source size is considered, for 

H[DPSOH�����PP�[�����PP��WKH�UHVXOWLQJ�RQH�GLPHQVLRQDO�WKHUPDO�UHVLVWDQFH�LQFUHDVHV�WR�RYHU������&�:�

&ŝŐƵƌĞ�Ϯ͗�&ZͲϰ�ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂů�ŐĞŽŵĞƚƌǇ�;ŶŽƚ�ƚŽ�ƐĐĂůĞͿ

Solder mask

Bottom layer Cu

FR4 dielectric

Top layer Cu

Thermal pad
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layer/Material thickness (µm) thermal conductivity (W/mK)

SnAgCu solder 75 58

Top layer copper 70 398

FR-4 dielectric 1588 0.2

Bottom layer copper 70 398

electroless Nickel/Immersion Gold (eNIG) 5 4.2

table 3: typical thermal conductivities of fr-4 board layers

Metal-Core Printed Circuit Board
A simple one-layer mCPCB is comprised of a solder mask, copper circuit layer, thermally conductive dielectric layer, and 

metal core base layer, as shown below in Figure 3. These three layers are laminated and bonded together, providing a 

path for the heat to dissipate. often the metal substrate is aluminum, though steel and copper can also be used.

figure 3: McPcB cross-sectional geometry (not to scale)

Using the thermal conductivity values in Table 4 below, the one-dimensional through-plane thermal resistance for a 

����PP�WKLFN�VWDU�ERDUG�RI�DSSUR[LPDWHO\�����PP2 is roughly 0.2 ºC/w. If a smaller heat source size is considered, the 

resulting thermal resistance is 5.3 ºC/w. In this case, the limiting factor is the PCB dielectric.

layer/Material thickness (µm) thermal conductivity (W/mK)

SnAgCu solder 75 58

Top layer copper 70 398

PCB dielectric 100 2.2

Al plate 1588 150

table 4: typical thermal conductivities of McPcB layers

Designing thermal Vias
$Q� LQH[SHQVLYH�ZD\�WR� LPSURYH�WKHUPDO� WUDQVIHU� IRU�)5���3&%V� LV� WR�DGG�WKHUPDO�YLDV���SODWHG� WKURXJK�KROHV��37+��
between conductive layers. vias are created by drilling holes and copper plating them, in the same way that a PTH or 

via is used for electrical interconnections between layers.

figure 4: fr-4 cross-sectional geometry with thermal vias (not to scale)
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Layer/Material Thickness (um) Thermal conductivity (W/mK) 
SnAgCu solder 75 58 
Top layer copper 70 398 
FR-4 1588 0.2 
Bottom layer copper 70 398 
HASL (Hot Air Solder Level) 35 58 

Table 2.  Thermal conductivities of FR-4 board layers 
 
 
Metal Core Printed Circuit Board 
 
A simple one layer MCPCB has 4 layers: the solder mask, copper circuit layer, thermally conductive 
dielectric layer, and metal core base layer as shown below in Figure 3. These three layers are then 
laminated and bonded together providing a path for the heat to dissipate. Often the metal substrate is 
aluminum, though steel and copper can also be used.  
 
 
 

 
Figure 3. MCPCB cross-sectional geometry (not to scale) 

 
Using the thermal conductivity values in table 3 below, the one-dimensional through-plane thermal 
resistance for the same sized board is roughly 0.2 ºC/W. 
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Table 3.  Thermal conductivities of MCPCB layers 

 
 

2.2 Designing Thermal Vias 
 
An inexpensive way to improve thermal transfer for FR-4 PCBs is to add thermal vias - plated through-
holes (PTH) between conductive layers.  Vias are created by drilling holes and copper plating them, 
the same way that a PTH or via is used for electrical interconnections between layers. 
 
 

   
Figure 4. FR-4 geometry with thermal vias (not to scale) 
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Metal-Core Printed Circuit Board
A simple one-layer mCPCB is comprised of a solder mask, copper circuit layer, thermally conductive dielectric layer, and 

metal core base layer, as shown below in Figure 3. These three layers are laminated and bonded together, providing a 

path for the heat to dissipate. often the metal substrate is aluminum, though steel and copper can also be used.
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Using the thermal conductivity values in Table 4 below, the one-dimensional through-plane thermal resistance for a 

����PP�WKLFN�VWDU�ERDUG�RI�DSSUR[LPDWHO\�����PP2 is roughly 0.2 ºC/w. If a smaller heat source size is considered, the 

resulting thermal resistance is 5.3 ºC/w. In this case, the limiting factor is the PCB dielectric.
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PCB dielectric 100 2.2
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between conductive layers. vias are created by drilling holes and copper plating them, in the same way that a PTH or 

via is used for electrical interconnections between layers.
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Layer/Material Thickness (um) Thermal conductivity (W/mK) 
SnAgCu solder 75 58 
Top layer copper 70 398 
FR-4 1588 0.2 
Bottom layer copper 70 398 
HASL (Hot Air Solder Level) 35 58 

Table 2.  Thermal conductivities of FR-4 board layers 
 
 
Metal Core Printed Circuit Board 
 
A simple one layer MCPCB has 4 layers: the solder mask, copper circuit layer, thermally conductive 
dielectric layer, and metal core base layer as shown below in Figure 3. These three layers are then 
laminated and bonded together providing a path for the heat to dissipate. Often the metal substrate is 
aluminum, though steel and copper can also be used.  
 
 
 

 
Figure 3. MCPCB cross-sectional geometry (not to scale) 

 
Using the thermal conductivity values in table 3 below, the one-dimensional through-plane thermal 
resistance for the same sized board is roughly 0.2 ºC/W. 
 
 

Layer/Material Thickness (um) Thermal conductivity (W/mK) 
SnAgCu solder 75 58 
Top layer copper 70 398 
PCB dielectric 100 2.2 
Al plate 1588 150 

 
Table 3.  Thermal conductivities of MCPCB layers 

 
 

2.2 Designing Thermal Vias 
 
An inexpensive way to improve thermal transfer for FR-4 PCBs is to add thermal vias - plated through-
holes (PTH) between conductive layers.  Vias are created by drilling holes and copper plating them, 
the same way that a PTH or via is used for electrical interconnections between layers. 
 
 

   
Figure 4. FR-4 geometry with thermal vias (not to scale) 
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figure 5: cross-sectional geometry of small and large thermal vias in fr-4 substrate

Adding vias in an appropriate way will improve the thermal resistance of an FR-4 board. The thermal resistance of a 
VLQJOH�YLD�FDQ�EH�FDOFXODWHG�E\�WKH�VDPH�IRUPXOD��Ǉ� �O����N�[�$���8VLQJ�WKH�YDOXHV�LQ�7DEOH����D�VLQJOH�VROGHU�¿OOHG�YLD�
ZLWK�D�GLDPHWHU�RI�����PP�UHVXOWV�LQ��������[���-3��������[����[������[�����[���-3)2)) = 96.8 ºC/w. However, when N vias 
are used, the area increases by a factor of Nvias, resulting in:

� � � � Ǉvias = l / (Nvias�[�N�[�$�� � � � � ���

Note that this is applicable only if the heat source is directly normal to the thermal via; otherwise, the resistance 
increases due to thermal spreading effects. To calculate the total thermal resistance for the region underneath (or 
normal to) the LeD thermal pad, the equivalent thermal resistance for the dielectric layer and vias must be determined. 
For simplicity, the two resistances are treated as parallel applying this formula.

� � � � Ǉvias || FR-4� �>����Ǉvias�������ǇFR-4) ]-1   (4)

Using the values in Table 5, for a 270 mm2�ERDUG�ZLWK�¿YH�����PP�GLDPHWHU�VROGHU�¿OOHG�YLDV�UHVXOWV�LQ�DQ�DSSUR[LPDWH�
thermal resistance of 12 ºC/w, a 60% improvement over the initial 30 ºC/w derived from the data in Table 3.

layer/Material thickness (µm) thermal conductivity (W/mK)

SnAgCu solder 75 58

Top-layer copper 70 398

FR-4 1588 0.2

Filled vias (SnAgCu) 1588 58

Bottom-layer copper 70 398

Solder mask (optional) 25 0.2

table 5: typical thermal conductivities of fr-4 board layers including thermal vias

Open Vias vs. filled Vias
2SHQ�YLDV�UHVXOW�LQ�D�KLJKHU�WKHUPDO�UHVLVWDQFH�WKDQ�¿OOHG�YLDV�EHFDXVH�WKH�DUHD�QRUPDO�WR�WKH�KHDW�VRXUFH�LV�UHGXFHG�
per the formula:
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Figure 5. Cross-sectional geometry of small and large thermal vias in FR-4 substrate  

 
Adding vias in an appropriate way will improve the thermal resistance of an FR-4 board. The thermal 
resistance of a single via can be calculated by the same formula, l / (k x A). Using the values in 
Table 4, a single solid via with a diameter of 0.6 mm results in (1.588 x 10-3) / (58 x (  x (0.5 x 0.6 x 
10-3)2)) = 96.8 ºC/W. However, when N vias are used, the area increases by a factor of Nvias, resulting 
in: 

vias l / (Nvias x k x A)      (3) 
 
Keep in mind this is applicable only if the heat source is directly normal to the thermal via; otherwise, 
the resistance will increase due to thermal spreading effects.  To calculate the total thermal resistance 
for the region underneath (or normal to) the LED thermal pad, the equivalent thermal resistance for the 
dielectric layer and vias should be determined. For simplicity, the two resistances are treated as 
parallel applying this formula: 
 

  vias || FR-4 = [ (1/ vias) + (1/ FR-4) ]-1     (4) 
 
Using the values in table 4, for a 270mm2 board with five 0.6mm diameter solid vias results in an 
approximate thermal resistance of 12ºC/W, a 250% improvement over the initial 30ºC/W derived in 
from the data in Table 2. 
 

Layer/Material Thickness (um) Thermal conductivity (W/mK) 
SnAgCu solder 75 58 
Top layer copper 70 398 
FR-4 1588 0.2 
Filled vias (SnAgCu) 1588 58 
Bottom layer copper 70 398 
Solder mask (optional) 25 0.2 

 
Table 4.  Thermal conductivities of FR-4 board layers including thermal vias 

 

2.3 Open Vias vs. Filled Vias  
 
Open vias will result in a higher thermal resistance compared to filled vias because the area normal to 
the heat source is reduced per the formula:  
 

A =  x (D x t – t2)      (5) 
 
where D is the via diameter and t is the plating thickness.  
 
For a 0.6mm diameter via with 35 m (1 oz.) copper plating, the area (normal to the thermal pad) is 
only 0.06mm2 compared to 0.28mm2 for a solid via, resulting in a thermal resistance of 441 ºC/W per 
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COB – Chip On Board 
 

- dioda zajmuje mniej miejsca, 
- bezpośredni kontakt z podłożem skutkuje mniejszym oporem przewodzenia ciepła, 
- jednolita luminancja z matrycy diodowej, 
- brak możliwości wymiany uszkodzonego elementu , 

 

 

 
 

 
Rys. 32. Chip diody montowany w obudowie oraz bezpośrednio na płytce montażowej 

 
LUXEON CoB 

  

 
 
 
 
 
Rys. 33. Porównanie rozkładów 
luminancji na matrycach diodowych 

 
 

LUXEON CoB with CrispWhite Technology DS138  ©2014 Philips Lumileds Lighting Company.   

Key Applications
Downlight

High Bay & Low Bay

Lamps  

Spotlight 

Features
90 CRI with CrispWhite 

Technology

Hot targeted within a 3 SDCM 

below the BBL

Creating a second blue peak  

(a410-415nm)  in the spectrum

Efficacies of >90 lm/W

Lumen packages from 1,000  

to >5,000 lumens

Tested at Tj = 85°C 

Robust MCPCB solution 

Mousebites for M2/M3 screws

Benefits
Perfect combination of warm 

saturated colors and white that 

stands out!

Ideal for CDM-CMH replacement

Activates the fluorescent 

whitening agents in paints/fabrics

High efficacy

Real world application testing 

Easy to handle in manufacturing 

and operations 

Easy to screw down arrays 

Drivers, holders and optics 

available

LUXEON CoB with  
CrispWhite Technology
Retail lighting that makes an impact

Introduction

LUXEON CoB with CrispWhite Technology delivers the warm saturated colors of high 90 CRI solutions while creating 

the natural crisp whiteness required of merchandise in retail shops. As part of the LUXEON CoB family, it benefits 

from its industry-leading small Light-Emitting Surface (LES) as well as its world-class low thermal resistance. 

LUXEON CoB with CrispWhite Technology creates the most impactful retail lighting ever available, by revealing the 

richest whites, vibrant reds and colors that pop. 

LUXEON CoB with CrispWhite Technology Datasheet DS138  20140703 ©2014 Philips Lumileds Lighting Company.   3

Product Performance and Characterization Guide

Table 1.  Performance and Electrical Characteristics

Part Number Nominal
CCT

CRI [1] Test Current If Luminous Flux [1, 2] Efficacy LES [3]

Minimum Typical (mA) Minimum (lm) Typical (lm) Typical 
(lm/W) (mm)

LHC1-3090-1202CRSP 3000K 90 92 200 550 625 90 9

LHC1-3090-1203CRSP 3000K 90 92 300 850 950 90 9

LHC1-3090-1204CRSP 3000K 90 92 450 1250 1400 90 13

LHC1-3090-1205CRSP 3000K 90 92 600 1700 1900 90 13

LHC1-3090-1208CRSP 3000K 90 92 900 2500 2800 90 15

LHC1-3090-1211CRSP 3000K 90 92 1200 3400 3750 90 19

Notes for Table 1:

1.  Philips Lumileds maintains a tolerance of ±6.5% on luminous flux, ±2 on CRI.

2.  Maximum luminous flux is 10% above typical luminous flux.

3.  Light Emitting Surface (LES) is the inner diameter (phosphor area) inside the dam. 

Table 2.  Optical Characteristics

Nominal
CCT

Typical Total Included Angle [1] Typical Viewing Angle [2]

M0.90V 2M1/2

LHC1 - xxxx - xxxxCRSP 135° 115°

Notes for Table 2:

1.  Total angle at which 90% of total luminous flux is captured.

2.  Viewing angle is the off axis angle from lamp centerline where the luminous intensity is ½ of the peak value.

Electrical Characteristics

Table 3.  Electrical Characteristics

Part  
Number

Nominal  
CCT

Forward Voltage (V) [1, 2] Typical Temperature 
Coefficient of Forward 

Voltage [1]  (mV/°C) 
�VF / �TJ

Typical Thermal 
Resistance  

Junction to Case [3]  
(°C/W) 
RMJ-C

Minimum Typical Maximum

LHC1-xxxx-1202CRSP 3000K 33 35.5 38 -16 0.91

LHC1-xxxx-1203CRSP 3000K 33 35.5 38 -16 0.70

LHC1-xxxx-1204CRSP 3000K 33 35.5 38 -16 0.53

LHC1-xxxx-1205CRSP 3000K 33 35.5 38 -16 0.45

LHC1-xxxx-1208CRSP 3000K 33 35.5 38 -16 0.29

LHC1-xxxx-1211CRSP 3000K 33 35.5 38 -16 0.23

Notes for Table 3:

1.  Measured between Tj = 25°C and Tj = 105°C at test current.

2.  Voltage tolerance +/- 10%.

3.  Junction temperature to back of the PCB and measurement tolerance of a10%.
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Sortowanie materiałów półprzewodnikowych: 
 

§ Produkcja materiałów półprzewodnikowych charakteryzuje się uzyskaniem produktów, które 
cechuje naturalny rozrzut podstawowych parametrów: 
– strumienia świetlnego, 
– współrzędnych chromatyczności, 
– napięcia przewodzenia. 

 

§ Na linii produkcyjnej złącza p-n zasila się impulsem prądowym o czasie trwania 20 ms i mierzy 
się strumień świetlmy, współrzędne barwy i napięcie przewodzenia, 
 

§ Wyprodukowane złącza p-n sortuje się w odpowiednio zdefiniowane koszyki (ang. bin). 
 

 
 

Rys. 34. Ilustracja sortowania materiału półprzewodnikowego ze względu na strumień świetlny 
 

 
 

Rys. 35. Ilustracja sortowania materiału półprzewodnikowego ze względu na współrzędne barwy 
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Przedziały tolerancji dotyczące współrzędnych chromatyczności: 
 

§ Przedstawienie różnic chromatyczności (różnicy barwy) w postaci odległości pomiędzy 
punktami na wykresie chromatyczności nie stanowi odpowiednika wrażenia różnicy 
chromatyczności gdyż układ XYZ CIE 1931 przedstawia nierównomierną przestrzeń barw. 
 

§ Potwierdziły to badania eksperymentalne przeprowadzone przez MacAdama, które wykazały, 
że progowe różnice barwy postrzegane przez obserwatorów przedstawiane są przez krzywe 
zamknięte mające kształt elipsy. Elipsy mają różną wielkość i są też różnie zorientowane 
względem osi na wykresie chromatyczności. 

 

 
 

Rys. 36. Progowe (ledwo dostrzegalne) różnice barwy naniesione na wykres chromatyczności tworzą̨ 
zamknięte krzywe (na rysunku z lewej elipsy MacAdam’a przedstawiają dziesięciokrotne progowe różnice 

barwy). Jednostopniowe elipsy MacAdama przedstawiają obszary wewnątrz których obserwator postrzega tę 
samą barwę 

 
§ Zmierzone wartości 

współrzędnych barwy lampy 
lub modułu diodowego 
(zarówno początkowe jak i 
eksploatacyjne) powinny 
mieścić się w jednej z 
czterech klas określanych 
przez elipsy MacAdama: 
– 3-stopniowa elipsa 

MacAdama, 
– 5-stopniowa elipsa 

MacAdama, 
– 7-stopniowa elipsa 

MacAdama, 
– obszar poza 7-stopniową 

elipsą MacAdama. 
 

 
Rys. 37. Elipsy MacAdama dla różnych temperatur barwowych, 1-, 

3-, 5- i 7-mio stopniowa 

Stosowana powszechnie w branży skala SDCM (ang. Standard Deviation Colour Matching) jest 
tożsama ze skalą n-progowych elips MacAdama. Przyjmuje się, że rozrzut tolerancji nie 
przekraczający 3 SDCM (3-progowa elipsa MacAdama) zapewnia nierozróżnialność różnicy barwy 
w typowych, złożonych warunkach widzenia. 

LED CoLor Mixing
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figure 9: Macadam ellipses

macAdam generalized these ellipses to human populations, and asserted standard statistical variance of perception can 
EH�PDSSHG�RQWR�WKH�FRORU�VSDFH�DV�ZHOO��,Q�SUDFWLFDO�WHUPV��D�0DF$GDP�HOOLSVH�IRU�D�SDUWLFXODU�FRORU�SRLQW�LV�GH¿QHG�WR�
HQFRPSDVV�RQH�VWDQGDUG�GHYLDWLRQ�RI�D�³VWDQGDUG�REVHUYHU�́ �5RXJKO\�����RI�WKH�SRSXODWLRQ�ZRXOG�VLWXDWH�RU�SODFH�WKHLU�
SHUFHSWLRQ�RI�WKH�VDPH�FRORU�DV�D�SRLQW�ZLWKLQ�D�0DF$GDP�HOOLSVH��/DUJHU�HOOLSVHV�FDQ�EH�GH¿QHG�WR�HQFORVH�WZR��WKUHH�
RU�PRUH�VWDQGDUG�GHYLDWLRQV�DOORZLQJ�D�KLJKHU�SHUFHQWDJH�RI�REVHUYHUV������WR������WR�SHUFHLYH�WKH�VDPH�FRORU�DV�D�
point somewhere within these ellipses.

&RORU�ELQV�DUH�GH¿QHG�DV�SDUDOOHORJUDPV�LQ�WKH������&,(�FRORU�VSDFH��:K\"�7KH�SDUDOOHORJUDPV�XVHG�E\�$16,�WR�GH¿QH�
the color bins are sized and oriented to approximately enclose a macAdam ellipse whose center is at a particular locus 
on the color plane.

7KH�/('�ELQQLQJ�GH¿QHG�E\�$16,�LQ�WKH�&������������VWDQGDUG�HQFORVHV�D���VWHS�0DF$GDP�HOOLSVH��RULJLQDOO\�GH¿QHG�
IRU�&)/V��7KHVH�ELQV�DUH�FHQWHUHG�RQ�WKH�EODFN�ERG\�OLQH��)LJXUH����EHORZ�VKRZV�DQ�LOOXVWUDWLRQ�IURP�WKH�VWDQGDUG�

Figure 23:  McAdams Ellipses
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Out of the Wood  |  MacAdam ellipses

The original ellipses in Figure 1 are very small so you don’t 

usually see them published this way. They are often called 1-step 

ellipses where the 1-step means that they encompass 1-step of color 

discrimination around the center point. (Another way of defining 

a 1-step MacAdam ellipse is that it is the region on a chromaticity 

diagram that contains all the colors that are indistinguishable to 

the average human eye from the color at the center of the ellipse.) 

Instead, most of the time you’ll see MacAdam ellipses scaled up to a 

larger size, perhaps 7x or 10x the original. Figure 2 shows the same 

ellipses but now scaled up to 7-step ellipses. This means that each 

ellipse now represents seven times the just noticeable difference in 

color at its center point. That means that two points at the extremes 

of the ellipse are actually 14 steps away from each other.

Figure 2 – 7-step MacAdam Ellipses plotted on the  
1931 CIE color space

You can now start to see some detail and differences between 

the ellipses. For example, when plotted on the 1931 chromaticity 

space like this, we see that the ellipses in the blue region are much 

smaller than those in the green. To some extent this shows that we 

are more discriminating in blue hues than green, but, although 

this is somewhat true, this almost is as much a result of the color 

space we’ve chosen to plot the results on as it is of the human eye 

response. However, the 1931 color space is the one everyone is 

most familiar with, so it makes sense to use it. I’ve also shown the 

Planckian locus or black body line on the diagram, and you can see 

that the ellipses in that area tend to be very roughly aligned such 

that their long axis is parallel to that locus. That means that we are 

less sensitive to color differences along the black body line, which 

equate to red/blue shift or differences in color temperature, than we 

are to differences across it, which equate to the green/magenta shift. 

I think you’ll agree that’s true: we tolerate quite significant amounts 

of change in color temperature without concern whereas even a 

small amount of shift to the green or magenta is noticeable.

You might also notice that I‘ve plotted an extra, 26th, ellipse 

as a red dotted line. This is centered on 3200 K on the black 

body line and thus represents the very familiar color point of 

theatrical incandescent lamps. (The creation of new ellipses like 

this isn’t entirely proper. The data is statistical and specific, not 

mathematical, and doesn’t necessarily lend itself to extrapolation 

and interpolation. However the data is consistent and smooth 

enough that such mathematical constructs seem to behave well. 

In this case I created the new ellipse at 3200 K by extrapolating 

from the full set of 25 known ellipses using a 4th power weighting 

based on their x,y planar distance. Figures 1 and Figure 2 come 

from the Excel sheet I created to allow the synthesis of a MacAdam 

ellipse anywhere on the x,y chart. I don’t know if this is a standard 

technique but it works for me!) Let’s zoom in on that ellipse so we 

can take a look in greater detail. Figure 3 shows a close up of the 

3200 K point with the black body line and three sizes of MacAdam 

ellipses, 2-step, 4-step, and 7-step.

Figure 3 – MacAdam Ellipses at 3200K point

Why did I choose these three sizes of ellipse? Well, there’s method 

in my madness: these are the three sizes that you’ll often see used 

in the color specifications for light sources. In particular, the 

7-step is the standard for color consistency in CFL lamps and in 

ANSI/NEMA/ANSLG C78.377-2008 American National Standard 

for Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting 

(SSL) Products (which is a standard for white light, not colored). 
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Produkty dostępne na rynku: 
 

§ Zestawienie parametrów różnych lamp: 
 

Φ [lm] strumień świetlny, P [W] moc czynna, 𝜂 = !
!

 [lm/W] skuteczność świetlna 
 
 
Tabela 8. Zestawienie parametrów lamp dostępnych na rynku 

 

 

      

Nazwa Żarówka 
halogenowa 

Świetlówka 
kompaktowa 

Lampa diodowa 
(LED) Świetlówka Lampa 

metalohalogenkowa Lampa sodowa 

Moc 77 W 18 W 7 W 28 W 150 W 150 W 

Strumień 
świetlny 1320 lm 1200 lm 806 lm 2900 lm 15000 lm 18000 lm 

Skuteczność 
świetlna 17 lm/W 67 lm/W 115 lm/W 104 lm/W 100 lm/W 141 lm/W 

Trwałość 2 000 h 10 000 h 25 000 h 21 000 h  
(LSF 94%) 

10 000 h  
(LSF 90%) 

32 000 h  
(LSF 90%) 

Barwa 
światła ciepła 

ciepła  
(możliwe 

inne) 

ciepła  
(możliwe inne) 

ciepła, 
neutralna, 
chłodna 

ciepła, neutralna, 
chłodna ciepła 

Wskaźnik 
oddawania 
barw Ra 

100 80 80 82 65-92 
(dużo różnych modeli) 25 

 
 
 
§ Różnorodność typów diod świecących: 
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§ Różnorodność modułów diodowych: 
 

Fortimo LED SLM (1100 lm – 4500 lm) 
- zastępują świetlówki kompaktowe, żarówki halogenowe i kompaktowe lampy 
metalohalogenkowe, 
- stosowane do budowy projektorów i oprawy typu „downlight”. 

  

 

 
 

  

Fortimo LED SLM Gen5
Fortimo LED SLM Gen5 continous to focus on the combination of Quality of Light and performance. By offering the CoB separate 

from the holder, even more flexibility in possible system combinations and specifications is achieved. This results in an extensive 

portfolio of lumen ranges, CCT’s and spectra’s. Please also check the online Easy Design-in Tool for your perfect system 

combination (for more information see page 12-13 ).

Product specification
Commercial name Module efficacy* Color temperature Color rendering CoB size** Order code

lm/W K CRI EOC

LES size: 9 mm - typical lm ouput: 1100 lm

Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G5 122 2700 >80 1619 694793911755000

Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G5 131 3000 >80 1619 694793911757400

Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G5 138 3500 >80 1619 694793911759800

Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G5 143 4000 >80 1619 694793911761100

Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G5 103 2700 >90 1619 694793911763500

Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G5 108 3000 >90 1619 694793911765900

Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G5 112 3500 >90 1619 694793911767300

Fortimo SLM C 940 1203 L09 1619 G5 120 4000 >90 1619 694793911769700

LES size: 13 mm - Typical lm output: 1100 lm

Fortimo SLM C 827 1204 L13 2024 G5 135 2700 >80 2024 694793911777200

Fortimo SLM C 830 1204 L13 2024 G5 143 3000 >80 2024 694793911779600

Fortimo SLM C 835 1204 L13 2024 G5 149 3500 >80 2024 694793911781900

Fortimo SLM C 840 1204 L13 2024 G5 156 4000 >80 2024 694793911783300

Fortimo SLM C 927 1204 L13 2024 G5 114 2700 >90 2024 694793911785700

Fortimo SLM C 930 1204 L13 2024 G5 119 3000 >90 2024 694793911787100

Fortimo SLM C 935 1204 L13 2024 G5 124 3500 >90 2024 694793911795600

Fortimo SLM C 940 1204 L13 2024 G5 131 4000 >90 2024 694793911799400

LES size 13 mm - Typical lm output: 2000 lm

Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G5 125 2700 >80 2024 694793911809000

Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G5 134 3000 >80 2024 694793911811300

Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G5 141 3500 >80 2024 694793911813700

Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G5 147 4000 >80 2024 694793911815100

Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G5 105 2700 >90 2024 694793911817500

Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G5 110 3000 >90 2024 694793911819900

Fortimo SLM C 935 1205 L13 2024 G5 115 3500 >90 2024 694793911821200

Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G5 122 4000 >90 2024 694793911823600

LES size 15 mm - Typical lm output: 3000 lm

Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G5 126 2700 >80 2024 694793911827400

Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G5 135 3000 >80 2024 694793911831100

Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G5 141 3500 >80 2024 694793911833500

Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G5 148 4000 >80 2024 694793911835900

Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G5 106 2700 >90 2024 694793911837300

Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G5 111 3000 >90 2024 694793911839700

Fortimo SLM C 935 1208 L15 2024 G5 116 3500 >90 2024 694793911841000

Fortimo SLM C 940 1208 L15 2024 G5 123 4000 >90 2024 694793911843400

LES size 19 mm - Typical lm output: 4500 lm

Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G5 127 3000 >80 2828 694793911857100

Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G5 134 3500 >80 2828 694793911859500

Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G5 140 4000 >80 2828 694793911861800

Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G5 99 2700 >90 2828 694793911863200

Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G5 104 3000 >90 2828 694793912056700

Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G5 109 3500 >90 2828 694793911853300

Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G5 115 4000 >90 2828 694793911829800

*  Module efficacy is calculated for the typical lm output. For more detailed specifications (including lifetime) please check the datasheets or the Easy Design-in Tool.
**  The CoB size defines the compatibility with the SLM Gen5 Holders. The CoB size is also given in the name of the Holder  

(see page 33).
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Fortimo LED SLM Gen5
Fortimo LED SLM Gen5 continous to focus on the combination of Quality of Light and performance. By offering the CoB separate 

from the holder, even more flexibility in possible system combinations and specifications is achieved. This results in an extensive 

portfolio of lumen ranges, CCT’s and spectra’s. Please also check the online Easy Design-in Tool for your perfect system 

combination (for more information see page 12-13 ).

Product specification
Commercial name Module efficacy* Color temperature Color rendering CoB size** Order code

lm/W K CRI EOC

LES size: 9 mm - typical lm ouput: 1100 lm

Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G5 122 2700 >80 1619 694793911755000

Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G5 131 3000 >80 1619 694793911757400

Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G5 138 3500 >80 1619 694793911759800

Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G5 143 4000 >80 1619 694793911761100

Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G5 103 2700 >90 1619 694793911763500

Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G5 108 3000 >90 1619 694793911765900

Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G5 112 3500 >90 1619 694793911767300

Fortimo SLM C 940 1203 L09 1619 G5 120 4000 >90 1619 694793911769700

LES size: 13 mm - Typical lm output: 1100 lm

Fortimo SLM C 827 1204 L13 2024 G5 135 2700 >80 2024 694793911777200

Fortimo SLM C 830 1204 L13 2024 G5 143 3000 >80 2024 694793911779600

Fortimo SLM C 835 1204 L13 2024 G5 149 3500 >80 2024 694793911781900

Fortimo SLM C 840 1204 L13 2024 G5 156 4000 >80 2024 694793911783300

Fortimo SLM C 927 1204 L13 2024 G5 114 2700 >90 2024 694793911785700

Fortimo SLM C 930 1204 L13 2024 G5 119 3000 >90 2024 694793911787100

Fortimo SLM C 935 1204 L13 2024 G5 124 3500 >90 2024 694793911795600

Fortimo SLM C 940 1204 L13 2024 G5 131 4000 >90 2024 694793911799400

LES size 13 mm - Typical lm output: 2000 lm

Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G5 125 2700 >80 2024 694793911809000

Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G5 134 3000 >80 2024 694793911811300

Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G5 141 3500 >80 2024 694793911813700

Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G5 147 4000 >80 2024 694793911815100

Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G5 105 2700 >90 2024 694793911817500

Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G5 110 3000 >90 2024 694793911819900

Fortimo SLM C 935 1205 L13 2024 G5 115 3500 >90 2024 694793911821200

Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G5 122 4000 >90 2024 694793911823600

LES size 15 mm - Typical lm output: 3000 lm

Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G5 126 2700 >80 2024 694793911827400

Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G5 135 3000 >80 2024 694793911831100

Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G5 141 3500 >80 2024 694793911833500

Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G5 148 4000 >80 2024 694793911835900

Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G5 106 2700 >90 2024 694793911837300

Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G5 111 3000 >90 2024 694793911839700

Fortimo SLM C 935 1208 L15 2024 G5 116 3500 >90 2024 694793911841000

Fortimo SLM C 940 1208 L15 2024 G5 123 4000 >90 2024 694793911843400

LES size 19 mm - Typical lm output: 4500 lm

Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G5 127 3000 >80 2828 694793911857100

Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G5 134 3500 >80 2828 694793911859500

Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G5 140 4000 >80 2828 694793911861800

Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G5 99 2700 >90 2828 694793911863200

Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G5 104 3000 >90 2828 694793912056700

Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G5 109 3500 >90 2828 694793911853300

Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G5 115 4000 >90 2828 694793911829800

*  Module efficacy is calculated for the typical lm output. For more detailed specifications (including lifetime) please check the datasheets or the Easy Design-in Tool.
**  The CoB size defines the compatibility with the SLM Gen5 Holders. The CoB size is also given in the name of the Holder  

(see page 33).
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Fortimo LED SLM Gen5
Fortimo LED SLM Gen5 continous to focus on the combination of Quality of Light and performance. By offering the CoB separate 

from the holder, even more flexibility in possible system combinations and specifications is achieved. This results in an extensive 

portfolio of lumen ranges, CCT’s and spectra’s. Please also check the online Easy Design-in Tool for your perfect system 

combination (for more information see page 12-13 ).

Product specification
Commercial name Module efficacy* Color temperature Color rendering CoB size** Order code

lm/W K CRI EOC

LES size: 9 mm - typical lm ouput: 1100 lm

Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G5 122 2700 >80 1619 694793911755000

Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G5 131 3000 >80 1619 694793911757400

Fortimo SLM C 835 1203 L09 1619 G5 138 3500 >80 1619 694793911759800

Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G5 143 4000 >80 1619 694793911761100

Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G5 103 2700 >90 1619 694793911763500

Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G5 108 3000 >90 1619 694793911765900

Fortimo SLM C 935 1203 L09 1619 G5 112 3500 >90 1619 694793911767300

Fortimo SLM C 940 1203 L09 1619 G5 120 4000 >90 1619 694793911769700

LES size: 13 mm - Typical lm output: 1100 lm

Fortimo SLM C 827 1204 L13 2024 G5 135 2700 >80 2024 694793911777200

Fortimo SLM C 830 1204 L13 2024 G5 143 3000 >80 2024 694793911779600

Fortimo SLM C 835 1204 L13 2024 G5 149 3500 >80 2024 694793911781900

Fortimo SLM C 840 1204 L13 2024 G5 156 4000 >80 2024 694793911783300

Fortimo SLM C 927 1204 L13 2024 G5 114 2700 >90 2024 694793911785700

Fortimo SLM C 930 1204 L13 2024 G5 119 3000 >90 2024 694793911787100

Fortimo SLM C 935 1204 L13 2024 G5 124 3500 >90 2024 694793911795600

Fortimo SLM C 940 1204 L13 2024 G5 131 4000 >90 2024 694793911799400

LES size 13 mm - Typical lm output: 2000 lm

Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G5 125 2700 >80 2024 694793911809000

Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G5 134 3000 >80 2024 694793911811300

Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G5 141 3500 >80 2024 694793911813700

Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G5 147 4000 >80 2024 694793911815100

Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G5 105 2700 >90 2024 694793911817500

Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G5 110 3000 >90 2024 694793911819900

Fortimo SLM C 935 1205 L13 2024 G5 115 3500 >90 2024 694793911821200

Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G5 122 4000 >90 2024 694793911823600

LES size 15 mm - Typical lm output: 3000 lm

Fortimo SLM C 827 1208 L15 2024 G5 126 2700 >80 2024 694793911827400

Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G5 135 3000 >80 2024 694793911831100

Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G5 141 3500 >80 2024 694793911833500

Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G5 148 4000 >80 2024 694793911835900

Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G5 106 2700 >90 2024 694793911837300

Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G5 111 3000 >90 2024 694793911839700

Fortimo SLM C 935 1208 L15 2024 G5 116 3500 >90 2024 694793911841000

Fortimo SLM C 940 1208 L15 2024 G5 123 4000 >90 2024 694793911843400

LES size 19 mm - Typical lm output: 4500 lm

Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G5 127 3000 >80 2828 694793911857100

Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G5 134 3500 >80 2828 694793911859500

Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G5 140 4000 >80 2828 694793911861800

Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G5 99 2700 >90 2828 694793911863200

Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G5 104 3000 >90 2828 694793912056700

Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G5 109 3500 >90 2828 694793911853300

Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G5 115 4000 >90 2828 694793911829800

*  Module efficacy is calculated for the typical lm output. For more detailed specifications (including lifetime) please check the datasheets or the Easy Design-in Tool.
**  The CoB size defines the compatibility with the SLM Gen5 Holders. The CoB size is also given in the name of the Holder  

(see page 33).
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Fortimo LED Line (650 lm – 4000 lm) 
- zastępują świetlówki liniowe. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A wide range, offering solutions for all 
different types of linear luminaires

Fortimo LED Line Fortimo LED StripFortimo LED Line High Flux 

3Product portfolio leaflet - Fortimo Linear LED Systems

9 - 10 Datasheet - Fortimo LED Line 2 ft 2200 lm 1R HV3 June 2015

Wiring schematic

More information in the design-in guide of LED Linear modules. 

Idrive = Inom

Vdrive = Vf x # boards

HV system
1 chain (1C)

Non-Isolated LED driver 2 ft LED board 2 ft LED board Return End
+
-

Rset

Examples

Fortimo LED Line 
Fortimo LED Line systems are designed to produce pure white light for general lighting applications with high efficiency levels. 

The Fortimo LED Line portfolio consists of three main ranges of products, which have been differentiated by the number of rows 

of LEDs on the module. The Fortimo LED Line 1R system, with one row of LEDs on the module, is ideal for applications requiring 

beam shaping and where light is intended to fall on a vertical surface, such as racking or shelves. The Fortimo LED Line 2R and 3R 

systems have been designed to produce high efficiency, pure white light, for general lighting applications where diffuse lighting on 

the horizontal plane is key.

Product information (HV)
Type Commercial name Light 

output
Module  
efficacy

Color 
rendering

Color  
consistency

Lifetime Case temp. 
lifetime

Order code

lm lm/W @ Tc 
Nom

CRI SDCM hrs °C EOC

1R Fortimo LED Line 1ft 1100lm 830 1R HV3 1046 145 >80 3 >50,000 80 87186964 12589 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 840 1R HV3 1100 152 >80 3 >50,000 80 87186964 12602 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 850 1R HV3 1100 152 >80 3 >50,000 80 87186964 12626 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 930 1R HV3 1000 108 >90 3 >50,000 80 87186964 81028 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 940 1R HV3 1100 120 >90 3 >50,000 80 87186964 12664 00

Fortimo LED Line 2ft 2200lm 830 1R HV3 2092 145 >80 3 >50,000 80 87186964 12961 00

Fortimo LED Line 2ft 2200lm 840 1R HV3 2200 152 >80 3 >50,000 80 87186964 13043 00

Fortimo LED Line 2ft 2200lm 850 1R HV3 2200 152 >80 3 >50,000 80 87186964 13067 00

Fortimo LED Line 2ft 2200lm 930 1R HV3 2000 108 >90 3 >50,000 80 87186964 81066 00

Fortimo LED Line 2ft 2200lm 940 1R HV3 2200 120 >90 3 >50,000 80 87186964 81080 00

2R Fortimo LED Line 2ft 1250lm 830 2R HV3 1165 146 >80 3 >50,000 70 87186964 80908 00

Fortimo LED Line 2ft 1250lm 840 2R HV3 1250 157 >80 3 >50,000 70 87186964 80922 00

3R Fortimo LED Line 1ft 650lm 830 3R HV3 618 146 >80 3 >50,000 75 87186964 13104 00

Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3R HV3 650 154 >80 3 >50,000 75 87186964 13142 00

Fortimo LED Line 1ft 650lm 850 3R HV3 650 154 >80 3 >50,000 75 87186964 13166 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 830 3R HV3 1046 156 >80 3 >50,000 80 87186964 13555 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 840 3R HV3 1100 164 >80 3 >50,000 80 87186964 13517 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 850 3R HV3 1100 164 >80 3 >50,000 80 87186964 13579 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 930 3R HV3 1000 117 >90 3 >50,000 80 87186964 81141 00

Fortimo LED Line 1ft 1100lm 940 3R HV3 1100 130 >90 3 >50,000 80 87186964 13616 00

Non-isolated LED drivers (HV)
Driver type Commercial name LED Line 1 ft 

1100 lm
LED Line 2 ft 
2200 lm

LED Line 2 ft 
1250 lm

LED Line 1 ft 
650 lm

LED Line 1 ft 
1100 lm

Order code

1R systems 1R systems 2R systems 3R systems 3R systems EOC

DALI Xitanium 150W 0.2-0.7A 300V TD 230V iXt 6 - 10, 12, 14, 
16, 18

3, 4, 6, 8 6, 8, 10, 12, 15, 
16, 18

10, 12, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 24, 25, 
27, 28, 30, 32, 35

7 - 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21

87182917 68265 00

Xitanium 110W 0.2-0.6A 215V TD 230V iXt 5, 6, 8, 10, 12 3, 4, 6 4 - 6, 8, 10 8, 10, 12, 15, 16, 
18, 20, 24

5 - 8, 10, 12, 14 87182917 36295 00

Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V 4 - 6 2, 3 3 - 5 5 - 8, 10, 12 4 - 7 87182916 84022 00

Xitanium 36W 0.12-0.4A 110V TD 230V 2, 3 1 2 - 3 3, 4, 6 2, 3 87182916 84046 00

Xitanium 17W 0.12-0.4A 54V TD 230V 1 n/a 1 2 1 87182911 98048 00

1-10V Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 1-10V 230V 4 - 6 2, 3 3 - 5 5 - 8, 10, 12 4 - 7 87186964 69682 00

Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 1-10V 230V 2, 3 1 2 - 3 3, 4, 6 2, 3 87186964 69705 00

Xitanium 17W 0.12-0.4A 54V 1-10V 230V 1 n/a 1 2 1 87182911 98062 00

Fixed output Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V 4 - 6 2, 3 3 - 5 5 - 8, 10, 12 4 - 7 87186964 40025 00

Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V 2, 3 1 2 - 3 3, 4, 6 2, 3 87186964 40001 00

Philips OEM LED catalogue  50
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§ Sprawność oprawy oświetleniowej (stosunek strumienia świetlnego wychodzącego z oprawy 

do strumienia lampy w oprawie) 
 

- diody zazwyczaj wysyłają światło w półprzestrzeń, 
- oprawy oświetleniowe pracujące z diodami świecącymi powinny posiadać zaprojektowany 

układ optyczny, 
- sprawność opraw z diodami świecącymi jest często większa od sprawności opraw z innymi 

lampami. 
 

  
 

Rys. 38. Emisja światła i budowa opraw z diodami świecącymi 
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Podstawy techniki świetlnej, Krzysztof Wandachowicz, strona 62 

UNOLUX sp. z o.o. 
ul. Przecławska 9, 03-879 Warszawa 

http://www.unolux.pl/ 

Diody świecące - LED 
Sprzęt oświetleniowy. Wykłady: LED.  

Technika Świetlna, II stopień. 
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Projektowanie opraw oświetleniowych 
 
Porównanie skuteczności świetlnych i sprawności opraw ze świetlówkami kompaktowymi i 
diodami świecącymi. 

 
 
 
 
 
 

7

LED LuminairE DEsign guiDE

Copyright © 2007-2014 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo and XLamp® are registered 
WUDGHPDUNV�RI�&UHH��,QF��2WKHU�WUDGHPDUNV��SURGXFW�DQG�FRPSDQ\�QDPHV�DUH�WKH�SURSHUW\�RI�WKHLU�UHVSHFWLYH�RZQHUV�DQG�GR�QRW�LPSO\�VSHFL¿F�SURGXFW�DQG�RU�YHQGRU�HQGRUVHPHQW��
VSRQVRUVKLS�RU�DVVRFLDWLRQ��7KLV�GRFXPHQW�LV�SURYLGHG�IRU�LQIRUPDWLRQDO�SXUSRVHV�RQO\�DQG�LV�QRW�D�ZDUUDQW\�RU�D�VSHFL¿FDWLRQ��)RU�SURGXFW�VSHFL¿FDWLRQV��SOHDVH�VHH�WKH�GDWD�VKHHWV�
DYDLODEOH�DW�ZZZ�FUHH�FRP��)RU�ZDUUDQW\�LQIRUPDWLRQ��SOHDVH�FRQWDFW�&UHH�6DOHV�DW�VDOHV#FUHH�FRP�

,W�LV�WHPSWLQJ�WR�FDOFXODWH�WKH�QXPEHU�RI�/('V�E\�ORRNLQJ�DW�WKH�W\SLFDO�OXPLQRXV�ÀX[�OLVWHG�RQ�DQ�/('¶V�GDWD�VKHHW�DQG�
GLYLGH�WKH�WDUJHW�OXPHQV�IURP�WKH�GHVLJQ�JRDOV�E\�WKDW�QXPEHU��+RZHYHU��WKLV�DSSURDFK�LV�WRR�VLPSOL¿HG�DQG�ZLOO�OHDG�WR�
a design that will not meet the application’s lighting requirements.

$Q�/('¶V�OXPLQRXV�ÀX[�GHSHQGV�RQ�D�YDULHW\�RI�IDFWRUV��LQFOXGLQJ�GULYH�FXUUHQW�DQG�MXQFWLRQ�WHPSHUDWXUH��7R�DFFXUDWHO\�
FDOFXODWH� WKH� QHFHVVDU\� QXPEHU� RI� /('V�� WKH� LQHI¿FLHQFLHV� RI� WKH� RSWLFDO�� WKHUPDO� DQG� HOHFWULFDO� V\VWHPV�PXVW� EH�
HVWLPDWHG�¿UVW��3HUVRQDO�H[SHULHQFH�ZLWK�SUHYLRXV�SURWRW\SHV��RU�WKH�H[DPSOH�QXPEHUV�SURYLGHG�LQ�WKLV�GRFXPHQW��FDQ�
serve as a guide to estimate these losses. This section walks through the process of estimating these system losses.

2SWLFDO�6\VWHP�(I¿FLHQF\
2SWLFDO�V\VWHP�HI¿FDF\�LV�HVWLPDWHG�E\�H[DPLQLQJ�OLJKW�ORVV��7KHUH�DUH�WZR�PDLQ�VRXUFHV�RI�OLJKW�ORVV�WR�HVWLPDWH�

1. secondary optics
Secondary optics are any optical system that is not part of the leD itself, such as a lens or diffuser placed over the 
leD. The losses associated with secondary optics vary depending on the particular element used. Typical optical 
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is possible with omni-directional light sources.

light Source /LJKW�6RXUFH�(I¿FDF\ &RHI¿FLHQW�RI�8WLOL]DWLRQ )L[WXUH�(I¿FDF\
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65 lm/w 54% 35 lm/w
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Neutral white 

leD

58 lm/w 77% 44 lm/w
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Część V.  O P R A W Y   O Ś W I E T L E N I O W E 
 
Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-10-01) 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania 
strumienia świetlnego jednego lub więcej źródeł światła, zawierające, oprócz źródła światła, 
wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ochrony źródła światła i przyłączania go do sieci 
zasilającej oraz układ stabilizacyjno-zapłonowy, jeżeli jest potrzebny. Ang. luminaire (czasami 
stosowany, lecz uznawany za niewłaściwy lighting fitting) 
 

§ Oprawy oświetleniowe są urządzeniami elektrycznymi użytkowanymi przez różnych odbiorców.  
§ Muszą być bezpieczne w użytkowaniu, a także racjonalnie skonstruowane tak, aby zapewnić 

optymalne parametry użytkowe.  
§ Oprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, które zapewniają spełnienie zasad 

bezpieczeństwa i optymalnych parametrów użytkowych. 
 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej stosują następujące reguły dot. dopuszczenia towarów do 
obrotu: 
§ w dyrektywach UE określa się wymagania zasadnicze związane z bezpieczeństwem wyrobu, 
§ szczegóły techniczne dotyczące zgodności z wymaganiami zasadniczymi zawarte są w 

odpowiednich normach europejskich EU, 
§ zakłada się, że wyrób spełniający wymagania norm EU spełnia wymagania zasadnicze, 
§ wyrób spełniający wymagania zasadnicze i oznaczony znakiem CE ma prawo do legalnego 

wprowadzania do obrotu na terenie wszystkich państw Unii. 
 

Dyrektywa jest aktem prawnym Unii Europejskiej skierowanym do państw członkowskich. Nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek wydania w określonym terminie własnych przepisów 
krajowych wprowadzających w życie treść dyrektywy. 
 

Dyrektywy ogólne: 
§ 2001/95/EC Ogólne bezpieczeństwo wyrobów 
§ 1999/34/WE Odpowiedzialność cywilna za wadliwe wyroby 

 

Podstawowe dyrektywy dla sprzętu oświetleniowego: 
§ Niskiego napięcia LDV 2006/95/WE, dot. sprzętu elektrycznego zasilanego napięciem 50V – 

1000V prądu przemiennego i 75V – 1500V prądu stałego. 
§ Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/WE, zgodność 

elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych. 
 

Znak CE – Certified Europe, znak umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub 
instrukcji obsługi, wysokość liter nie mniejsza niż 5mm. 
 

Przyjmuje się domniemanie, że sprzęt elektryczny spełnia wymagania 
zasadnicze jeżeli jest zgodny ze zharmonizowanymi normami dla tego sprzętu (normy EU lub 
IEC). Dla sprzętu oświetleniowego są to normy: 
§ PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, 
§ PN-EN 61347 Urządzenia do lamp (stateczniki, zapłonniki, transformatory).  

Spełnienie wymagań zasadniczych powinno zostać potwierdzone oceną zgodności wykonaną na 
podstawie wewnętrznej kontroli produkcji. W ocenie tej nie jest wymagany udział strony trzeciej np. 
jednostki certyfikującej. Sporządzona na tej podstawie dokumentacja techniczna powinna 
zawierać: 
§ dane dot. konstrukcji, ogólny opis sprzętu, rysunki wykonawcze, 
§ wykaz zastosowanych norm, 
§ wyniki obliczeń konstrukcyjnych i sprawdzeń, 
§ sprawozdania z badań. 

Dokumentację techniczną należy przechowywać przez okres 10 lat od daty wyprodukowania 
ostatniego egzemplarza wyrobu. 
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ENEC numer– European Norms Electrical Certification,  
 

§ Wyroby oznaczone tym symbolem spełniają wymagania norm europejskich.  
§ Przyznawany jest firmom o wzorowej organizacji pracy i produkcji.  
§ Wyroby oznaczone znakiem ENEC  (w odróżnieniu od znaku CE) są 

bardziej wiarygodne dla użytkownika w zakresie spełnienia wymagań 
bezpieczeństwa.  

§ W procesie certyfikacji i badań uczestniczy bowiem „trzecia strona”, niezależna od dostawcy 
(akredytowane laboratorium).  

§ Znak ENEC nie jest obowiązkowy.  
 
 
Definicje wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. 
Oprawa zwykła – oprawa bez specjalnej ochrony przed przedostawaniem się pyłu lub wilgoci. 
(znak IP np. IP 20) 
 

Oprawa zabezpieczona – oprawa mająca specjalną 
ochronę przed przedostawaniem się pyłu, wilgoci lub 
wody (pyłoodporna, pyłoszczelna kroploodporna, 
bryzgoodporna, deszczoodporna, strugoodporna, 
wodoszczelna). (znak IP np. IP 65) 
 

Oprawa przeciwwybuchowa – oprawa spełniająca 
wymagania odpowiednich przepisów dotyczących 
elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych, 
przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Ang. 
explosion-proof luminaire. (znak EX) 
 

Plafoniera wąskostrumienna – mała 
oprawa koncentrująca światło, 
zazwyczaj wbudowana w sufit. Ang. 
downlight. 
 

Projektor – oprawa, w której światło 
jest skupiane za pomocą odbicia 
i/lub załamania, aby otrzymać 
zwiększoną światłość w 
ograniczonym kącie przestrzennym. 
Ang. projector, niem. Strahler. 
Projektor wąskostrumieniowy – 
projektor o otworze wyjściowym przeważnie mniejszym niż 0,2m 
formujący strumień świetlny w wiązkę, której użyteczny kąt 
rozwarcia nie przekracza zwykle 0,35 radiana (200). Ang. 
spotlight. 
 

Projektor iluminacyjny – projektor przeznaczony do oświetlania 
obiektów, przeważnie nastawny. Ang. floodlight. 
 

Kąt ochrony δ – kąt płaski w pionowej płaszczyźnie przechodzącej 
przez środek świetlny oprawy określający strefę, w której 
przedziałach oko obserwatora jest chronione przed bezpośrednim 
promieniowaniem źródła światła. Ang. shielding angle. 
 

Kąt wypromieniowania bezpośredniego – kąt między osią pionową a 
pierwszą linia obserwacji, z której obserwator nie widzi źródeł światła ani 
powierzchni o dużej luminancji. Ang. cut-off angle. δ
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Odbłyśnik – urządzenie służące do zmiany rozkładu przestrzennego strumienia świetlnego źródła, 
głównie przez wykorzystanie 
zjawiska odbicia światła. Ang. 
reflector. 
 

Klosz – osłona z materiału 
przeźroczystego lub 
rozpraszającego, 
przeznaczona do ochrony 
źródła światła, do rozpraszania 
światła lub zmiany jego barwy. 
 

Abażur – osłona z materiału 
nieprzeświecalnego lub 
rozpraszającego, 
przeznaczona do przesłonięcia 
źródła światła przed 
bezpośrednim widzeniem. 
 
Raster – osłona z elementów przeświecalnych lub 
nieprzeświecalnych, rozmieszczonych w taki sposób, aby 
przesłonić źródła światła przed bezpośrednim widzeniem pod 
określonym kątem. 
 

Szkło ochronne – przeźroczysta lub przeświecalna część 
oprawy otwartej lub zamkniętej, przeznaczona do ochrony 
źródła/źródeł światła przed dotykiem, kurzem i brudem oraz 
działaniem cieczy, par i gazów. 
 

Siatka ochronna – część oprawy w postaci siatki, służąca do 
zabezpieczenia jej szkła ochronnego przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 

Oprawka – przyrząd, do którego jest wkładany trzonek lampy, utrzymujący ją w przewidzianym 
położeniu i zazwyczaj zapewniający połączenie z obwodem zasilającym. 
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Zadania oprawy, główne części oprawy 
Racjonalnie skonstruowana oprawa powinna spełniać następujące zadania: 
 

1. Zapewnić odpowiedni kształt bryły fotometrycznej  
rozsyły strumienia większości lamp nie są dostosowane do potrzeb oświetleniowych. 

§ bryła fotometryczna zbliżona do kuli: 
- żarówki głównego szeregu, żarówki projektorowe, lampy wyładowcze krótkołukowe, lampy 

z bańką pokrytą luminoforem lub powłoką rozpraszającą. 
§ bryła fotometryczna zbliżona do 

torusa: 
- żarówki liniowe, świetlówki, lampy 

sodowe i inne lampy wyładowcze z 
żarnikiem rurkowym. 

Części oprawy zapewniające te 
zadania:  
§ źródło światła,  
§ odbłyśnik, klosz, osłony, 

obudowa, raster. 

   
 

   
Małe rozmiary źródła światła – możliwość uzyskania wąskiego rozsyłu światłości. 
Duże rozmiary źródła światła – szeroki rozsył światłości. 
 
2. Ograniczyć luminancję źródła światła w określonym kierunku  
w celu zapewnienia komfortu widzenia i ograniczenia zjawiska olśnienia.  
 

  
 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
§ osłony,  
§ raster,  
§ klosz,  
§ obudowa,  
§ odbłyśnik. 
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3. Zapewnić łatwą i bezpieczną wymianę źródła światła  
 

§ łatwa i prosta wymiana dzięki odpowiedniej oprawce,  
§ łatwy i szybki dostęp do źródła światła dzięki odpowiedniej budowie oprawy (np. 

obudowa otwierana bez użycia narzędzi). 
 

  
Części oprawy zapewniające te zadania:  

§ oprawki: gwintowe, bagnetowe, kołkowe itp.,  
§ obudowa, zatrzaski, klamry, uchwyty. 

 
4. Umożliwić właściwe umiejscowienie oprawy w określonym położeniu,  
oprawy mogą być:  

§ zabudowywane,  
§ przykręcane, 
§ zwieszane,  
§ stawiane,  
§ nakierowywane. 

  
Części oprawy zapewniające 
te zadania:  
§ zwieszaki z 

mikroregulacją,  
§ obudowa i uchwyty 

umożliwiające 
zabudowywanie w 
różnego rodzaju sufitach 
podwieszanych,  

§ mocowania opraw, które 
nie naruszają szczelności 
oprawy,  

§ masywna podstawa,  
§ urządzenia umożliwiające 

nastawienie we 
właściwym położeniu. 
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5. (a) Zapewnić ochronę źródła światła od wpływu czynników zewnętrznych, oraz (b) Zapewnić 

ochronę środowiska od szkodliwego działania lampy  
 

a). - ochrona od wilgoci, - wody, - temperatury, - kurzu, - uszkodzeń mechanicznych,  
 

b). - ochrona przed promieniowaniem UV, IR, - przed nadmiernym przyrostem 
temperatury, - przed możliwością kontaktu z odłamkami uszkodzonej bańki źródła 
światła (człowiek i np. przemysł spożywczy), - ochrona stref zagrożonych wybuchem 
(kopalnie, obecność - substancji łatwopalnych itp.). 

 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
§ klosze i obudowy o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i termicznej,  
§ uszczelki (długość uszczelki w oprawach z IP65 może decydować o trwałości oprawy),  
§ siatki ochronne,  
§ szyby hartowane,  
§ dławnice (wprowadzenie kabli),  

 

 
 

Długość uszczelki może decydować o skuteczności 
ochrony przed wnikaniem kurzu i wody. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Umożliwić łatwą konserwację oprawy i źródła światła,  
tak, aby właściwości świetlne oprawy w trakcie okresu eksploatacji pozostały w miarę 
możliwości na stałym poziomie. 
 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
§ obudowa i klosz utrudniający osadzanie się kurzu, 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oprawy,  
§ łatwy dostęp do części wymagających okresowego 

czyszczenia,  
 

Dla opraw oświetlenia pośredniego konieczne jest 
stosowanie kloszy lub szyb zamykających oprawy od góry i 
chroniących źródło światła przed zabrudzeniem.  
 
Oprawy przeznaczone do szpitali powinny posiadać gładką 
obudowę i klosz ułatwiający czyszczenie.  
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Oprawy z filtrem przeciwpyłowym. Oprawa 
Horizontal (I-VALO), oprawa przeznaczona do 
eksploatacji w trudnych warunkach. 
Oprawa posiada filtr przeciwpyłowy i pierścień 
zabezpieczający przed osadzaniem się pyłu na 
zewnętrznej powierzchni szyby ochronnej. 
Wyrównanie ciśnienia w oprawie następuje przez 
filtr przeciwpyłowy a nie poprzez uszczelkę jak to 
ma miejsce w zwykłych oprawach. Filtr ten 
stanowi dodatkową ochronę i zapewnia 
utrzymanie wymaganego stopnia szczelności 
oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji.  

 
Nadciśnienie powstałe wewnątrz oprawy na skutek 
ciepła wytwarzanego przez lampę wypycha 
nagrzane powietrze z obudowy. Filtr zostaje 
oczyszczony i wysuszony. 

Zapylone i nasycone gazami powietrze wpływając 
przez filtr podlega oczyszczeniu. Filtr uniemożliwia 
przedostawanie się pyłu i innych zanieczyszczeń o 
wielkości powyżej 0,01µm (m.in. pył, opary oleju, 
opary metalurgiczne, popiół, dym papierosowy, 
mgła, bakterie, wirusy,). 

Poduszka powietrzna powstała wewnątrz pierścienia powoduje, że wznoszące się na skutek konwekcji 
powietrze kierowane jest na zewnątrz pierścienia, co zmniejsza osadzanie się kurzu i cząsteczek brudu 

na zewnętrznej powierzchni szyby ochronnej. 
 

7. Tworzyć estetyczną formę pod względem bryły i barwy harmonizującą z otoczeniem,  
oprawy są częścią wystroju wnętrza lub otoczenia i powinny z nim harmonizować, przy 
czym można wyróżnić z jednej strony oprawy dekoracyjne a z drugiej neutralne czy wręcz 
niewidoczne dla użytkownika. 
 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
wszystkie widoczne elementy oprawy:  

§ obudowa, klosz, uchwyt, podstawa, odbłyśnik. 
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Oprawy z filtrem przeciwpyłowym. Oprawa 
Horizontal (I-VALO), oprawa przeznaczona 
do eksploatacji w trudnych warunkach. 
Oprawa posiada filtr przeciwpyłowy i piercie 
zabezpieczajcy przed osadzaniem si pyłu na 
zewntrznej powierzchni szyby ochronnej. 
Wyrównanie cinienia w oprawie nastpuje 
przez filtr przeciwpyłowy a nie poprzez 
uszczelk jak to ma miejsce w zwykłych 
oprawach. Filtr ten stanowi dodatkow ochron 
i zapewnia utrzymanie wymaganego stopnia 
szczelnoci oprawy w trakcie całego okresu 

eksploatacji.  

Filtr

Oprawa włczona

Piercie

 

Filtr
Piercie

Oprawa wyłczona

 
Nadcinienie powstałe wewntrz oprawy na skutek 
ciepła wytwarzanego przez lamp wypycha 
nagrzane powietrze z obudowy. Filtr zostaje 
oczyszczony i wysuszony. 

Zapylone i nasycone gazami powietrze wpływajc 
przez filtr podlega oczyszczeniu. Filtr uniemoliwia 
przedostawanie si pyłu i innych zanieczyszcze o 
wielkoci powyej 0,01m (m.in. pył, opary oleju, 
opary metalurgiczne, popiół, dym papierosowy, 
mgła, bakterie, wirusy,). 

Poduszka powietrzna powstała wewntrz piercienia powoduje, e wznoszce si na skutek konwekcji 
powietrze kierowane jest na zewntrz piercienia, co zmniejsza osadzanie si kurzu i czsteczek brudu 

na zewntrznej powierzchni szyby ochronnej. 
 

7. Tworzy estetyczn form pod wzgldem bryły i barwy harmonizujc z otoczeniem,  
oprawy s czci wystroju wntrza lub otoczenia i powinny z nim harmonizowa, przy 
czym mona wyróni z jednej strony oprawy dekoracyjne a z drugiej neutralne czy 
wrcz niewidoczne dla uytkownika. 
 

Czci oprawy zapewniajce te zadania:  
wszystkie widoczne elementy oprawy:  

 obudowa, klosz, uchwyt, podstawa, odbłynik. 
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Zintegrowane odbłyśniki i rastry do opraw świetlówkowych 
 

Aluminium anodowane 
- produkowane w postaci blach lub taśm w zwojach, 
- powierzchnia surowego aluminium pokrywa się tlenkami w sposób niekontrolowany. Może to 

prowadzić do opalizacji wywołującej niepożądane efekty barwne i zmniejszenie sprawności 
opraw. Dlatego też producenci wykorzystują na ogół proces anodowania aluminium, 

- anodowanie to powierzchniowa obróbka metali polegająca na elektrolitycznym wytworzeniu 
warstwy tlenku. W wyniku anodowania blacha aluminiowa uzyskuje trwałą, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych warstwę, 

- anodowane aluminium ma dobre właściwości optyczne. Materiał o wysokiej czystości, co 
najmniej 99,85%, osiąga współczynnik odbicia w zakresie 84-96% i może być produkowany z 
powierzchnią odbijającą kierunkowo. 
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Rodzaje odbłyśników i rastrów 
Odbłyśniki 

 

paraboliczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosty 

 
Rastry 

 
 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652585, fax (0-61) 6652389  
http://lumen.iee.put.poznan.pl  

Sprzęt oświetleniowy. Wykłady dla studentów I stopnia specjalności Technika Świetlna  
<Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
 

-82- 

Ograniczenie olśnienia 
 

Niemiecka norma DIN 5035-7 zaleca kontrolę luminancji oprawy oświetleniowej w czterech 
podstawowych płaszczyznach C(0, 90, 180, 270). Luminancja oprawy w tych płaszczyznach winna 
być mniejsza niż 200 cd/m2 dla kątów γ≥60° (BAP 60). 
 

Brytyjska norma CIBSE mówi o trzech kategoriach ograniczenia olśnienia: 
- kategoria 1 – średnia luminancja musi być poniżej 200, 500, lub 1000 cd/m2 oraz luminacji 

maksymalna (spot luminance) musi być poniżej 500, 1000, lub 1500 cd/m2 dla kątów γ≥55° dla 
wszystkich płaszczyzn C. W praktyce pomiary wykonuje się co 10° dla płaszczyzny C i co 5° 
dla kątów γ powyżej kąta granicznego do 85°. Pomiar maksimum musi być dokonany w 
płaszczyznach C0, C30, C60, i C90,  

- kategoria 2 – tak jak kategoria 1, ale dla g≥65°, 
- kategoria 3 – tak jak kategoria 1, ale dla g≥75. 
 

Norma europejska PN-EN 12464 „Oświetlenia stanowisk pracy” zawiera następujące wymagania 
związane z ograniczeniem luminancji opraw oświetleniowych stosowanych do oświetlenia 
stanowisk pracy z monitorami ekranowymi: 
- luminancja opraw oświetleniowych dla kątów γ≥65° powinna być ograniczona do 1000cd/m2 dla 

monitorów klasy I i II, 
- luminancja opraw oświetleniowych dla kątów γ≥65° powinna być ograniczona do 200cd/m2 dla 

monitorów klasy III. 
 

Klasyfikacja monitorów ekranowych została przedstawiona w normie ISO 9241-7. Podzielono w 
niej monitory ekranowe na 3 klasy: 
- I dobrej jakości (najefektywniejsza powłoka antyrefleksyjna), 
- II średniej jakości, 
- III słabej jakości (najsłabsza dopuszczalna powłoka antyrefleksyjna). 
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Podział opraw oświetleniowych wg kryteriów: 
 

u Bezpieczeństwo 
Przy użytkowaniu opraw w różnych warunkach musi być zapewniona ochrona użytkownika przed 
porażeniem elektrycznym. W oprawie oświetleniowej wyróżnia się: 
- części czynne, tzn. części przewodzące, które mogą spowodować porażenie elektryczne 

podczas normalnej eksploatacji, 
- pozostałe części, które w normalnych warunkach eksploatacji nie znajdują się pod napięciem. 

Mogą one być wykonane z materiałów izolacyjnych (nieprzewodzących) lub przewodzących i są 
wówczas oddzielone od części czynnych izolacją. 

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym polega na odpowiednio pewnym odizolowaniu 
części czynnych od pozostałych części oprawy tzn. tych dostępnych dla dotyku części oprawy, 
które w przypadku uszkodzenia lub przebicia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem.  
Przyjęte stopnie zabezpieczenia nazywane są klasami ochronności.  
 

Klasa 0 
 
Izolacja 
robocza 

 
Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności 0  
ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi tylko izolacja podstawowa. 
Obudowa i inne części oprawy nie będące pod napięciem są odizolowane od 
części będących pod napięciem za pomocą izolacji roboczej. Oprawa nie ma 
możliwości przyłączenia do przewodu ochronnego instalacji zasilającej.  
Oprawy o klasie ochronności 0 powinny być zastępowane oprawami o klasie 
ochronności I lub II. 

Klasa I  
 
Izolacja 
robocza razem 
z połączeniem 
ochronnym 

 
Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności I  
ochronę przed porażeniem elektrycznym 
uzyskuje się nie tylko przez zastosowanie 
izolacji podstawowej, stosuje się dodatkowe 
środki ochrony. Dostępne części 
przewodzące (metalowa obudowa itd.) są 
połączone z przewodem ochronnym stałej 
instalacji zasilającej w taki sposób, że nie 
mogą one stać się czynne w przypadku 
uszkodzenia izolacji podstawowej.  

Klasa II  
 
Izolacja 
podwójna lub 
wzmocniona 

 
Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności II  
ochronę przed porażeniem elektrycznym uzyskuje się nie tylko przez 
zastosowanie izolacji podstawowej, lecz również poprzez zastosowanie 
dodatkowych środków ochrony. Stosuje się izolację podwójną lub izolację 
wzmocnioną. Oprawa nie jest podłączana do przewodu ochronnego. Oprawa 
może posiadać jednolitą obudowę z materiału izolacyjnego, pokrywającą 
wszystkie części metalowe lub może posiadać obudowę metalową i 
zastosowaną we wszystkich miejscach izolację podwójną a tam gdzie jest to 
niemożliwe izolację wzmocnioną.  

Klasa III  
 
Bezpieczne 
niskie napięcie  

Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności III  
ochrona przed porażeniem elektrycznym polega na zasilaniu bardzo niskim, 
bezpiecznym napięciem SELV (do 50V wartości skutecznej napięcia 
przemiennego) pochodzącym z transformatora ochronnego lub przetwornicy z 
separowanymi uzwojeniami. Oprawa nie powinna posiadać zacisku ochronnego.  

 
§ oprawy zwykłe, stałe, nienastawne – mogą być wykonane w każdej klasie ochronności, 
§ oprawy do trudnych warunków pracy – nie mogą być wykonywane w klasie 0, 
§ oprawy mieszkaniowe zwykłe, stałe i nastawne – nie mogą być wykonane w klasie 0, i powinny być 

wykonane w klasie II i III (a nie w klasie I bo w polskich mieszkaniach nie ma instalacji z przewodem 
ochronnym). 
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u Stopień ochrony 
W zależności od stopnia ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody oprawy dzieli się 
zgodnie ze „stopniami IP” systemu klasyfikacyjnego przyjętego dla całego sprzętu elektrycznego. 
Ang. Ingress Protection. Norma IEC 529 (EN60529). 
 
IP [pierwsza_cyfra] [druga_cyfra] 
 

pierwsza_cyfra – określa stopień ochrony przed dotknięciem części znajdujących się pod 
napięciem i przed przedostawaniem się ciał stałych lub pyłu. 
 

druga_cyfra – określa stopień ochrony przed przedostawaniem się wody. 
 

[pierwsza_cyfra] - ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych lub pyłu.  
IP Nazwa / rysunek Opis Wyjaśnienie 

0 - Brak zabezpieczenia. Brak ochrony przed 
wnikaniem ciał stałych i pyłu. 
Stopień niedopuszczalny w 
oprawach oświetleniowych. 

1 - 

 

Zabezpieczenie przed 
kontaktem ręki z 
elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 

Ochrona przed ciałami stałymi 
o średnicy większej niż 50mm. 
Stopień nie stosowany w 
oprawach oświetleniowych. 

2 zwykła 
 

 

Zabezpieczenie przed 
bezpośrednim 
kontaktem palcami z 
elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 

Zabezpieczenie przed ciałami 
stałymi o średnicy większej niż 
12mm. 

3 - 

 

Zabezpieczenie przed 
narzędziami. 

Zabezpieczenie przed 
kontaktem narzędzi, 
przewodów lub innych ciał 
stałych o średnicy większej niż 
2,5mm z elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 

4 - 

 

Zabezpieczenie przed 
przewodem. 

Zabezpieczenie przed 
kontaktem cienkich narzędzi, 
przewodów lub innych ciał 
stałych o średnicy większej niż 
1mm z elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 
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5 

 

pyłoodporna 
 

 

Zabezpieczenie przed 
znacznym wnikaniem 
pyłu. 

Całkowite zabezpieczenie 
przed kontaktem z elementami 
będącymi pod napięciem. 
Oprawa nie jest w pełni 
zabezpieczona przed 
wnikaniem pyłu, ale pył nie 
może wniknąć w ilości mającej 
wpływ na prawidłową pracę 
oprawy lub w ilości obniżającej 
bezpieczeństwo użytkowania. 

6 

 

pyłoszczelna 
 

 

Zabezpieczenie przed 
wnikaniem pyłu. 

Całkowite zabezpieczenie 
przed kontaktem z elementami 
będącymi pod napięciem i 
przed penetracją pyłu. 

 
[druga_cyfra] - ochrona przed przedostawaniem się wody.  
IP Nazwa oprawy Opis Wyjaśnienie 

0 - 
 

Brak 
zabezpieczenia. 

Brak zabezpieczenia przed wodą. 

1 
 

kroploodporna 

 

Odporna na krople 
wody spadające 
pionowo. 

Krople wody padające pionowo na 
oprawę (z kondensacji) nie powinny 
mieć szkodliwego wpływu na 
bezpieczeństwo użytkowania. 

2 - 

 

Odporna na krople 
spadające pod 
kątem 150. 

Krople wody padające pionowo na 
oprawę nachyloną pod kątem 150 w 
stosunku do każdego z jej boków 
nie powinny mieć szkodliwego 
wpływu na bezpieczeństwo 
użytkowania. 

3 

 

deszczoodporna 

 

Odporna na krople 
spadające pod 
kątem 600. 

Spryskiwanie obracającej się 
oprawy wodą, padającą w kącie 600 
w każdą stronę od pionu nie 
powinno spowodować obniżenia 
bezpieczeństwa użytkowania 
oprawy. 
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4 

 

bryzgoodporna 
 

 

Ochrona przed 
kroplami wody 
padającymi ze 
wszystkich 
kierunków. 

Spryskiwanie obracającej się 
oprawy wodą, padającą z każdego 
kierunku nie powinno spowodować 
obniżenia bezpieczeństwa 
użytkowania oprawy. 

5 

 

strugoodporna 

 

Ochrona przed 
strumieniami wody 
ze wszystkich 
stron. 

Oblewanie oprawy ze wszystkich 
kierunków strugą wody nie powinno 
powodować obniżenia 
bezpieczeństwa użytkowania 
oprawy. 

6 
 

strugoszczelna 
 

 

Ochrona przed 
strumieniami wody 
ze wszystkich 
stron (siła 
wzburzonego 
oceanu). 

Oblewanie oprawy ze wszystkich 
kierunków strugą wody pod 
ciśnieniem nie powinno powodować 
obniżenia bezpieczeństwa 
użytkowania oprawy. Średnica węża 
12,5 mm, ciśnienie wody 100 kPa. 

7 
 

wodoszczelna 

 

Oprawa szczelna 
po zanurzeniu. 

Po zanurzeniu oprawy tak, aby 
najwyższa część oprawy była 
zanurzona co najmniej 150mm pod 
wodą a najniższa część poddana 
była działaniu słupa wody co 
najmniej 1m wewnątrz oprawy nie 
może być śladów wody na 
jakiejkolwiek części oprawy. 

8 
H m 

wodoszczelna pod 
ciśnieniem 

 

Oprawa szczelna 
przy przedłużonym 
zanurzeniu i 
zwiększonym 
ciśnieniu. 

Oprawa poddana działaniu ciśnienia 
wody przewyższającego ciśnienie 
odpowiadające największej 
znamionowej głębokości zanurzenia 
H o 30%, nie może mieć śladów 
wody na jakiejkolwiek wewnętrznej 
części oprawy.  
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Powszechnie występujące rodzaje opraw ze względu na klasyfikację IP: 
IP 20 mieszkania, wnętrz użyteczności publicznej, biura, sklepy, suche i ogrzewane hale 

produkcyjne 

   
 

IP 21 
IP 22 

pomieszczenia pomocnicze (piwnice, klatki schodowe, 
wejścia do budynków), nie ogrzewane hale produkcyjne 
(zabezpieczone przed skraplaniem się wody i przed 
kroplami), pod wiatami 
  
 

IP 23 nie ogrzewane hale produkcyjne, oświetlenie zewnętrzne 
 

    
 

IP 43 
IP 44 

oświetlenie uliczne, oświetlenie terenów otwartych, pomieszczenia wilgotne 
(pralnie, suszarnie) 
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IP 54 w przemyśle gdzie występuje pył i wilgoć, pod wiatami, oświetlenie zewnętrzne, 
przemysł spożywczy (cząstki lampy nie mogą się wydostać na zewnątrz oprawy) 

   
 

IP 65 
IP 66 

w bardzo zapylonych środowiskach (przemysł drzewny, tekstylny, kamieniarstwo), 
tam gdzie otoczenie czyszczone jest strumieniem wody pod ciśnieniem 

   
 

IP 67 
IP 68 

oświetlenie podwodne (baseny, fontanny), oprawy oświetlenia zewnętrznego do 
wbudowania w chodnik, oświetlenie pokładowe na statkach 

 

 

 
 

Typowe rozwiązanie dla opraw oświetlenia drogowego: IP 23 
lub IP 43 dla części elektrycznej gwarantuje bezpieczeństwo 
użytkowania oraz IP 54 lub IP 65 dla części „optycznej” 
zapewnia ochronę odbłyśnika i źródła światła przed 
zabrudzeniem. 
 
 
 
MALAGA IP65 / IP43, klasa II 
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Odporność na uderzenia była podawana jako trzecia cyfra w klasyfikacji IP (za normą francuską 
UTEC NF 20-010) . Teraz podaje się ją w stopniach IK.  
 

Odporność oprawy na uderzenia określa poziom zabezpieczenia oprawy przed szokiem 
mechanicznym (europejska norma EN 50102). 
 

W wyniku uderzenia może nastąpić deformacja obudowy czy odbłyśnika. Jednak nie może 
nastąpić pęknięcie źródła światła, oraz niebezpieczna sytuacja elektryczna.  
 
Np. IK 07 oznacza wytrzymałość na uderzenie młotka wahadłowego, młota sprężynowego lub 
wolno opadającego młota o energii równej 2 dżule (młotek 0,5 kg spadający z wysokości 0,4m). 

 

Kod 
IK 

Dawniej 
trzecia 
cyfra IP 

Energia 
uderzenia 

Odporność na 
swobodnie 
spadający 
obiekt: 

Opis Przykład 

IK00 0 - - brak ochrony  

IK01 - 0,15 J    

IK02 1 0,2 J o wadze 150g 
z wysokości 
15cm 

standard oprawa standardowa zwarta 
 

IK03 - 0,3 J    

IK04 3 0,5 J o wadze 250g 
z wysokości 
20cm 

standard plus oprawa otwarta ze wzmocnionym 
systemem optycznym 

IK05 - 0,7 J    

IK06 - 1 J    

IK07 5 2 J o wadze 0,5kg 
z wysokości 
40cm 

wzmocniona  

IK08 - 5 J  zabezpieczona 
przed 
wandalizmem 

oprawa zamknięta z kloszem 
szklanym lub poliwęglanowym 

- 7 6 J o wadze 1,5kg 
z wysokości 
40cm 

  

IK09 - 10 J    

IK10 9 20 J o wadze 5kg z 
wysokości 
40cm 

wandaloodporna zamknieta  

  
Klosz akrylowy PMMA – nieodporny na uderzenia 
Klosz poliwęglanowy PC – odporny na uderzenia 
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Przykładowa dokumentacja testu: kulka o średnicy: 50mm i  masie ok. 0,5 kg zrzucana jest z coraz 
to większej wysokości na obudowę lub klosz oprawy. Zwiększenie wysokości powoduje 
zwiększenie energii uderzenia. 

 
 
Oprawy przeznaczone do sal sportowych  
Oprawy przeznaczone do sal sportowych powinny posiadać wzmocniona 
konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać uderzenie piłki.  
Oprawy takie testowane są za pomocą specjalnego urządzenia, gdzie oprawa 
uderzana jest 36-razy piłką przeznaczoną do gry w piłkę ręczną, która to piłka 
uderza w oprawę z prędkością 60 km/h. Po 36-ciu uderzeniach oprawa nie 
może nosić znamion znacznego uszkodzenia.  
Ponadto gdy w oprawach tych występuje siatka zabezpieczająca to rozmiar 
„oczka” tej siatki powinien być zawsze mniejszy niż rozmiar używanej w danej sali piłki  
(np. do tenisa 51mm x 120mm, do squash’a 30mm x 120mm) 
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u Bryła fotometryczna 
 

Klasy oświetlenia – podział strumienia świetlnego wysyłanego przez oprawę do dolnej i górnej 
półprzestrzeni. Podział ten stosuje się do opraw stałych i nienastawnych.  
Klasa oświetlenia I II III IV V 

Nazwa klasy bezpośrednie przeważnie 
bezpośrednie 

mieszane przeważnie 
pośrednie  

pośrednie 

ΦΛ 0% - 10% 10% - 40% 40% - 60% 60% - 90% 90% - 100% 
ΦV 90% - 100% 60% - 90% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% 

Przykład oprawy 

 
 

   
 
Symetria bryły fotometrycznej: 
oprawy o symetrii obrotowej – najczęściej o pionowej osi obrotu. Zazwyczaj oprawy z punktowym 
źródłem światła (żarówki, lampy wyładowcze wysokoprężne), z kloszem rozpraszającym, 

  
 
oprawy o wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii – np. oprawy świetlówkowe, 

   
 

oprawy o jednej płaszczyźnie symetrii – np. oprawy drogowe, 
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 Bryła fotometryczna 
 

Klasy owietlenia – podział strumienia wietlnego wysyłanego przez opraw do dolnej i górnej 
półprzestrzeni. Podział ten stosuje si do opraw stałych i nienastawnych.  
Klasa owietlenia I II III IV V 

Nazwa klasy bezporednie przewanie 
bezporednie 

mieszane przewanie 
porednie  

porednie 

Φ 0% - 10% 10% - 40% 40% - 60% 60% - 90% 90% - 100% 
ΦV 90% - 100% 60% - 90% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% 

Przykład oprawy 

 
 

   
 
Symetria bryły fotometrycznej: 
 

oprawy o symetrii obrotowej – najczciej o pionowej osi obrotu. Zazwyczaj oprawy z punktowym 
ródłem wiatła (arówki, lampy wyładowcze wysokoprne), z kloszem rozpraszajcym, 

  
 
oprawy o wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii – np. oprawy wietlówkowe, 

  

C 180

C 0
C 270

C 90

 
 

oprawy o jednej płaszczynie symetrii – np. oprawy drogowe, 
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oprawy nie posiadające płaszczyzny symetrii – należą do rzadkości, 
np. projektor samochodowy świateł mijania (europejski). 
 

Charakter rozsyłu strumienia świetlnego projektora 

Opis 

Użyteczny kąt rozwarcia δ  - kąt rozwarcia wszystkich promieni 
wektorów krzywej biegunowej światłości w określonej 
płaszczyźnie o długościach przekraczających 50% 
maksymalnych wartości (czasami podaje się dla 10%) 

Wąski  
(ang. narrow beam) 

δ  < 200 

 

 

Średni  
(ang. medium beam) 

δ  = 200 ÷ 400 

Szeroki  
(ang. wide beam) 

δ  > 400 

Uwaga: Często nie stosuje się takich kryteriów do tej klasyfikacji i „narrow”, „medium” oraz „wide” 
oznacza po prostu wąski, średni lub szeroki rozsył oprawy należącej do danej rodziny opraw. 
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oprawy nie posiadajce płaszczyzny symetrii – nale do 
rzadkoci, np. projektor samochodowy wiateł mijania (europejski). 
 

Charakter rozsyłu strumienia wietlnego projektora 

Opis 
Uyteczny kt rozwarcia δ  - kt rozwarcia wszystkich promieni 
wektorów krzywej biegunowej wiatłoci w okrelonej 
płaszczynie o długociach przekraczajcych 50% 
maksymalnych wartoci (czasami podaje si dla 10%) 

Wski  
(ang. narrow beam) 

δ  < 200 

redni  
(ang. medium beam) 

δ  = 200 ÷ 400 

Szeroki  
(ang. wide beam) 

δ  > 400 

1/2 Imax

δ

1/2 Imax

Imax

 

 

Uwaga: Czsto nie stosuje si takich kryteriów do tej klasyfikacji i „narrow”, „medium” oraz „wide” 
oznacza po prostu wski, redni lub szeroki rozsył oprawy nalecej do danej rodziny opraw. 
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u Wymagania związane z temperaturą 
 

Stopień palności materiału powierzchni montażowej  
Oprawa cechowana symbolem F nie powinna nagrzewać powierzchni montażowej do temperatury 
wyższej niż 1300C. Elementy oprawy, które nagrzewają się do wyższej temperatury (oprawki, 
statecznik, transformator) powinny być odsunięte od powierzchni montażowej.  

Na powierzchniach łatwopalnych (np. materiały drewnopochodne o grubości do 2mm) nie powinno 
się montować żadnych opraw oświetleniowych. 

 

Symbol Opis 
bez 

symbolu 
lub znak 

Oprawy nadające się do bezpośredniego montowania wyłącznie na powierzchniach 
niepalnych (kamień, metal) 

F
 

Oprawy nadające się do bezpośredniego montowania na powierzchniach o normalnej 
palności (sufity podwieszane, materiały drewnopochodne) 

F
 
F

 

Oprawy nadające się do bezpośredniego montowania na powierzchniach o 
podwyższonej wrażliwości na zapalenie (obecność pyłów i łatwopalnych włókien).  
Powierzchnia oprawy ma ograniczoną temperaturę.  
Temperatura powierzchni oprawy: 

powierzchnia pozioma powierzchnia pionowa warunki pracy 
<   950C 
< 1150C 
< 1150C 

< 2200C 
< 2600C 
< 2600C 

normalne 
nienormalne 
uszkodzenie statecznika 

Zamiast montażu na powierzchni oprawa może być przewidziana do montażu na 
zwieszakach. 

 
Temperatura otoczenia  
Podaje się maksymalną lub minimalną temperaturę otoczenia Ta, w jakiej oprawa może być 
bezpiecznie stosowana.  
Oprawy przeznaczone do pracy w wyższych temperaturach powinny być zbudowane z materiałów 
odpornych na te temperatury (korpus, klosz, uszczelka) oraz odpornych na działanie środowiska w 
tych temperaturach (tłuszcze, opary kwasów i zasad itp.). 
Oprawy przeznaczone do 
chłodni a pracujące z lampami 
wyładowczymi powinny mieć 
specjalną budowę 
zapobiegającą obniżeniu 
skuteczności świetlnej, które 
jest związane z pracą lampy w 
niskiej temperaturze.  

 
 ALASKA, klasa II, IP65,  
Ta do -250C 

 
ARKTIS, klasa II, IP65,  
Ta do -500C 

 

  
Względna zmiana strumienia oprawy w funkcji temp. zewn. Ta (Tu) 
1 – oprawa ze statecznikiem niskostratnym, 2 – oprawa ze statecznikiem elektronicznym, 3 – nieosłonięta 
świetlówka T26 58W

F
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Wymagania związane z temperaturą oprawy 
Oprawy powinny być tak zbudowane, aby żadna z części nie nagrzewała się do temperatury 
wyższej niż dopuszczalna dla tej części. Szczególnie niebezpieczne jest przegrzanie izolacji, gdyż 
może ona utracić właściwości izolacyjne i oprawa mogłaby stać się niebezpieczna.  
- Nie wolno stosować żarówek o większej mocy niż ta, na którą oprawa jest przeznaczona. 
- Oprawy przeznaczone do wbudowania np. w sufit podwieszany lub w ścianę powinny mieć 

zapewnioną odpowiednią wolną przestrzeń przeznaczoną na właściwą wentylację, 

 
- Oprawy, które ze względu na położenie i przeznaczenie mogą być dotykane w trakcie 

eksploatacji powinny mieć ograniczoną temperaturę części narażonych na dotykanie, np. 
oprawy przeznaczone do wbudowania w posadzkę.  

 

 
 

 
 
 
Odporność na płomień i zapłon według PN-EN 60598 
 

Części izolacyjne zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 
odporne na płomień i zapłon. 
Do badanej próbki przykładany jest koniec rozgrzanego do temperatury 6500C niklowo-
chromowego drutu. 
 

Palenie lub żarzenie próbki powinno ustać w ciągu 30 s od odjęcia rozżarzonego drutu, a żadna z 
palących się ani stopionych kropli nie powinna zapalić innej części oprawy oraz podłożonej pod 
oprawę na czas testu bibuły. 
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u Zagrożenie wybuchem 
Oprawy przeznaczone do pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem mieszanin gazów i pyłu.  
Podstawę klasyfikacji takich opraw stanowi podział mieszanin wybuchowych na 
grupy wybuchowości i na klasy temperatury na podstawie temperatury 
samozapalenia medium otaczającego oprawę. 

  

Oznaczenie 
grupy 

Klasa temperaturowa - 
-maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni oprawy 

T1  4500C T2  3000C T3  2000C T4 1350C T5 1000C T6  850C 
I Metan      

II A Etan 
Amoniak 
Benzen 

Kwas octowy 

Alkohol etylowy 
Butan, Alkohol 

butylowy 
Heksan 

Benzyna, Olej 
napędowy 

Paliwo lotnicze 
Olej opałowy 

Aldehyd 
octowy 

Eter 

  

II B Gaz ziemny      
II C Wodór     Dwusiarczek węgla 

Temp. zapłonu > 4500C > 3000C > 2000C > 1350C > 1000C > 850C 
 

Grupa I – urządzenia górnicze, Grupa II – inne (podgrupy: IIA, IIB, IIC). 
Miejsca, które są zagrożone wybuchem podzielono na strefy (zone) wg IEC 79-10: 

 

Strefa 0  
(Zone 0) 

miejsce gdzie substancja wybuchowa obecna jest zawsze lub 
przez dłuższy czas, np. wnętrze zbiornika czy rurociągu 

Strefa 1  
(Zone 1) 

miejsce gdzie substancja wybuchowa może pojawić się 
okazjonalnie, np. bezpośrednia, najbliższa okolica strefy 0, 
miejsce napełniania instalacji, przepompownia ...  

Strefa 2  
(Zone 2) 

miejsce gdzie substancja wybuchowa może pojawić się rzadko i 
na krótki czas, np. okolica otaczająca strefę 0 i 1 

Strefa 10  
(Zone 10) 

miejsce gdzie łatwopalny pył występuje przez dłuższy czas lub 
często 

Strefa 11  
(Zone 11) 

miejsce gdzie łatwopalny pył może pojawić się rzadko i na krótki 
czas poprzez zaburzenie osiadłego pyłu 

Cechowanie opraw:  
Lp. Rodzaj oznaczenia Symbol Opis 
1 urządzenie przeciwwybuchowe Ex urządzenie odpowiada PN-83/E-08110 i normom na 

poszczególne rodzaje budowy przeciwwybuchowej 
EN 50014 do EN 50021 

2  symbol rodzaju budowy 
przeciwwybuchowej 

d 
i 
e 
o 
p 
q 
s 

- osłona ognioszczelna 
- wykonanie iskrobezpieczne 
- budowa wzmocniona 
- osłona z wypełnieniem cieczowym 
- osłona powietrzna lub z nadciśnieniem 
- osłona z wypełnieniem piaskowym 
- budowa specjalna 

3 
 

oznaczenie grupy lub 
podgrupy  

I 
IIA 
IIB 
IIC 

- urządzenia górnicze 
- inne 

4 klasa temperaturowa 
(maksymalna temperatura 
powierzchni oprawy) 

T1-T6 Temperatury od T1(4500C) do T6 (850C) 
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u Poziom zakłóceń radioelektrycznych 
 

Niektóre elementy oprawy mogą emitować brzęczenia i krótkotrwałe trzaski: 
§ rządzenia zapłonowe,  
§ stateczniki lamp wyładowczych,  
§ obudowy, 

 

Urządzenia zapłonowe są głównym źródłem zakłóceń radioelektrycznych. Zazwyczaj 
stosowanie stateczników elektronicznych pozwala obniżyć poziom zakłóceń 
radioelektrycznych. 
 

Poziom zakłóceń radioelektrycznych jest istotny dla opraw montowanych np. w: 
§ laboratoriach akustycznych  
§ w studiach nagraniowych, w radiu i w telewizji 

 

Poziom N    – oprawy o normalnym poziomie zakłóceń radioelektrycznych,  
 

Poziom 0    – oprawy o obniżonym poziomie zakłóceń radioelektrycznych. 
 
Właściwości materiałów stosowanych do budowy opraw oświetleniowych 

 

Dobierając materiał do budowy oprawy należy uwzględnić warunki, w których oprawa będzie 
użytkowana i wynikające z tego cechy użytkowe materiału takie jak: 
 

§ wytrzymałość mechaniczna, sztywność i trwałość konstrukcji, 
§ odporność na korozję, zabezpieczenie powłokami chroniącymi przed korozją, 
§ odporność na niską i wysoką temperaturę, odporność na skok temperatury, 
§ odporność na promieniowanie UV (zjawisko żółknięcia), 
§ odporność na działanie czynników chemicznych (kwasy, zasady, oleje mineralne i roślinne, 

tłuszcze, węglowodory...), w zależności od substancji odporność materiału może ulec 
zmniejszeniu przy zwiększonej temperaturze otoczenia. 

 

 
Powszechnie występujące materiały z tworzyw sztucznych wykorzystywane do budowy kloszy i 
korpusów opraw oświetleniowych: 

 

PMMA – polimetaakrylen (akryl) nie żółknie, ale nie jest odporny na udary (uderzenia), 
PC – poliwęglan  - jest odporny na udary ale wykazuje większy stopień żółknięcia związany z 
wpływem promieniowania UV. 
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Parametry, wskaźniki, wymagania fotometryczne i techniczne opraw 
 

Sprawność oprawy  

o
.opr Φ

Φ
=η  

Φ  - strumień świetlny wypromieniowany z oprawy  
oΦ  - suma strumieni lamp w oprawie  

 

Sprawność optyczna  

oT

T
.opr o Φ

Φ
=η  TΦ  - strumień całkowity oprawy oświetleniowej, mierzony w określonych 

warunkach 
oTΦ  - suma strumieni świetlnych lamp znajdujących się w oprawie  

 

Sprawność eksploatacyjna 

C25oT

T
.opr

o
e

=
Φ

Φ
=η  TΦ  - strumień całkowity oprawy, mierzony w określonych i spotykanych 

w praktyce warunkach wraz z danymi lampami i osprzętem,  

C25oT o=
Φ  - suma strumieni świetlnych tych samych lamp działających z 

tym samym osprzętem na zewnątrz oprawy w określonych 
warunkach (najczęściej w temperaturze otoczenia 250C) 

 

Sprawność eksploatacyjna oprawy oświetleniowej jest zależna od temperatury otoczenia, w 
jakiej oprawa jest eksploatowana. 
W praktyce dla żarówkowych opraw oświetleniowych (strumień żarówek nie zależy od 
temperatury otoczenia) sprawność optyczna i eksploatacyjna są równe.  

 
Sprawności eksploatacyjne typowych opraw oświetleniowych 
 

Oprawy z nieosłoniętym źródłem światła ≈ 0,9  
Oprawy z odbłyśnikiem: 

 

- otwarte ≈ 0,7 
- z rastrem  ≈ 0,6 

- zamknięte kloszem przeźroczystym lub pryzmatycznym ≈ 0,6 
- zamknięte kloszem opalizowanym ≈ 0,5 
Oprawy z kloszem: 

 
- klosz przeźroczysty lub pryzmatyczny ≈ 0,7 
- klosz opalizowany biały ≈ 0,6 

 
Ograniczenie poboru mocy biernej opraw z lampami wyładowczymi  
Należy stosować kompensację mocy biernej (kondensator równoległy) lub statecznik 
elektroniczny, a dla opraw z parzystą ilością świetlówek układy DUO. 
 

W handlu znajdują się oprawy kompensowane i niekompensowane.  
 

Za wprowadzeniem do obrotu opraw niekompensowanych przemawia fakt, że w instalacjach 
oświetleniowych może być stosowana kompensacja zbiorcza (bateria kondensatorów dla całego 
obwodu). Jednak w zasadzie nie jest ona stosowana i wtedy oprawy niekompensowane są 
odbiornikami mocy biernej.  
 

Zazwyczaj są kompensowane następujące oprawy: 
- na świetlówki liniowe (nie zawsze), na lampy wyładowcze. 
 

Zazwyczaj nie są kompensowane następujące oprawy: 
- na świetlówki kompaktowe (ze względu na pozornie mniejszą moc). 
 

W związku z powyższym należy bezwzględnie domagać się produkcji i sprzedaży opraw na 
świetlówki kompaktowe (np. downlighty) z kompensacją mocy biernej. 
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Formaty zapisu danych fotometrycznych opraw oświetleniowych  
 

Czynniki decydujące o wyborze zestawów kątów C i γ   
Dla właściwego przedstawienia bryły fotometrycznej oprawy oświetleniowej o wyborze kątów C i γ  
decyduje (PN-EN 13032:2010 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych 
fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych):  

§ symetria bryły fotometrycznej - decyduje o wyborze kątów C: 
- symetria obrotowa, symetria o wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, 
- symetria z jedną płaszczyzną, brak symetrii. 

 

§ charakter bryły fotometrycznej - decyduje o wyborze kątów γ: 
- równomierny, skupiony, rozwartokątny. 

 

§ przyjęty standard wynikający z przeznaczenia oprawy, np. bryły fotometryczne opraw 
oświetlenia drogowego przedstawia się z uwzględnieniem nierównomiernego skoku. 

 
Formaty zapisu danych fotometrycznych (w ujęciu historycznym): 
§ 1986, the Illuminating Engineering Society of North America przedstawia publikację:  

IES LM-63-1986: “IES Recommended Standard File Format for Electronic Transfer of 
Photometric Data” Producenci i dystrybutorzy opraw z Ameryki Północnej przyjmują ten format 
jako obowiązujący standard.  Po zmianach przeprowadzonych w latach 1991, 1995 i 2000 
aktualna wersja tego formatu jest następująca: ANSI/IESNA LM-63-2001  
Powszechnie stosowana jest wersja z 1995 roku: IESNA LM-63-1995. 

 
§ 1988, Chartered Institution of Building Services Engineers przedstawia publikację:  

CIBSE TM14:1988: “CIBSE Standard File Format for the Electronic Transfer of Luminaire 
Photometric Data” Jest ona do chwili obecnej stosowana w Wielkiej Brytanii. 

 

§ 1990, Axel Stockmar z Light Consult Inc. (Berlin, Germany) przedstawia propozycje formatu 
zapisu danych oprawy nazwaną: EULUMDAT  Format ten staje się obowiązującym 
standardem stosowanym przez europejskich producentów opraw oświetleniowych. 

 

§ 1993, The International Lighting Commission (Commission Internationale de l’Eclairage) 
przedstawia publikację: CIE 102-1993: “Recommended File Format for Electronic Transfer of 
Luminaire Photometric Data” Pomimo swych zalet format ten nie przyjął się w powszechnym 
stosowaniu.  

 

Inne formaty zapisu danych fotometrycznych opraw:  
§ EULUMDAT/2 (LCI, Germany), 
§ LTLI (Lys & Optik, Denmark),  
§ TBT (Toshiba, Japan),  
§ CEN (European Committee for Standardization). 
 

Ogólna charakterystyka - najpopularniejszych formatów: IES LM-63-1986  oraz EULUMDAT  
§ dane zapisywane są w plikach tekstowych w formacie ASCII, 
§ dane zapisywane są w wierszach zakończonych znakiem końca wiersza <CR><LF> 
§ zawartość poszczególnych wierszy jest następująca: 

- dane opisowe (nazwy) producenta, oprawy, źródła światła, 
- parametry źródła światła: moc, strumień, ilość źródeł, CRI, temperatura barwowa, 
- parametry oprawy: wymiary, sprawność, 
- współczynniki przeliczeniowe, wskaźniki wykorzystania strumienia, 
- kąty C i kąty γ, dla których podane zostaną wartości światłości, 
- wartości światłości (w cd/1000lm) w kątach γ dla poszczególnych płaszczyzn C.  

 

Opis formatów IES LM-63-1986 oraz EULUMDAT znajduje się na stronie: 
http://lumen.iee.put.poznan.pl/studenci/pomoce.html 
Sterowanie w obwodach opraw oświetleniowych 
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u System EIB „inteligentny budynek” 
Systemy zainstalowane w budynku „inteligentnym”, takie jak: 

§ alarmowy, klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, sterowania oświetleniem, sterowania 
żaluzjami, 

są zintegrowane, każdy system dysponuje informacją o każdej zmianie stanu innego systemu.  
 

EIB (European Installation Bus - Europejska Magistrala Instalacyjna) 
Istniejący od 1990r, opracowany wspólnie przez czołowych 
producentów europejskich nowy system elektroinstalacyjny służący do 
załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń 
elektrycznych instalowanych w budownictwie. 
Organizacja EIBA zrzesza producentów urządzeń EIB i czuwa nad 
przestrzeganiem uzgodnionych parametrów technicznych, koordynuje prace rozwojowe. 
 

 
Przykładowy schemat systemu EIB 

 

Sensory - urządzenia przetwarzające parametry środowiskowe na wielkości elektryczne. 
 

Aktory - elektryczne urządzenia wykonawcze, realizujące polecenia otrzymane od sensorów. 
 

Napięcie 230 V jest doprowadzone tylko i bezpośrednio do odbiorników prądu (oprawy 
oświetleniowe, gniazdka elektryczne, żaluzje, grzejniki).  
 
Czujniki, klawisze sterujące (wyłączniki) komunikują się z systemem poprzez jeden dwużyłowy 
przewód biegnący wokół całego budynku. 
 
Przez przewód magistralny przyłączony jest do bezpiecznego napięcie 24V. Umożliwia to dowolne 
aranżacje wnętrza i instalacji (np. wyłącznik światła może znajdować“ się tuż przy kabinie 
prysznicowej). 

 
Przewód magistralny YCYM 2x2x0,8 

Sensory nadają telegramy, zgodnie z zasadą losowego dostępu do magistrali, które rozchodzą się 
po całej magistrali. Przesyłanie telegramów odbywa się na zasadzie kodowania binarnego. 
Transmisja danych oraz zasilanie poszczególnych elementów odbywa się za pomocą tych samych 
przewodów. Przesyłana informacja nakłada się na napięcie zasilające.  
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Każdy element magistralny składa się z: 
§ portu magistralnego, który odbiera telegramy z magistrali, dekoduje je i steruje elementem 

końcowym, a w odwrotnym kierunku otrzymuje od niego informacje, koduje ją i wysyła w 
postaci telegramu, 

§ elementu końcowego, który jest elementem wykonawczym wymieniającym informację z 
portem magistralnym poprzez 10-cio pinowe złącze adaptacyjne. 

 

Komputer typu PC jest potrzebny do zaprogramowania poszczególnych elementów, w fazie 
wykonywania instalacji. 
 

Każdy element magistralny posiada mikroprocesor i trzy rodzaje pamięci: 
§ ROM - pamięć tylko do odczytu (informacje producenta), 
§ EEPROM - pamięć elektrycznie zapisywana i kasowana przeznaczona do zapisywania 

parametrów i funkcji, 
§ RAM - pamięć dynamiczna przeznaczona do zapisywania pośrednich wyników obliczeń 

procesora. 
 

 
 

Obwód oświetleniowy w instalacji EIB 
 

W obwodzie oświetleniowym elementem wykonawczym może być: 
§ wyłącznik, 
§ sterownik realizujący funkcje regulacji strumienia świetlnego lampy w oprawie. 

 
u Analogowy system sterowania opraw oświetleniowych (1-10V DC) 
Stosuje się stateczniki elektroniczne z możliwością regulacji strumienia świetlnego np. 
QUICKTRONIC DIMMBAR.  
 

Stateczniki te zasilają obwód lampy napięciem o wysokiej częstotliwości (ok. 40kHz). 
 

 
Statecznik QUICKTRONIC QT-D/E 1x18W/230-240 DIM 

 
Regulacji strumienia dokonuje się za pomocą linii sterującej napięciem stałym 1-10 V: 
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§ napięcie w linii sterującej ma wartość 10V (przewód sterujący odłączony) – strumień świetlny 
lampy ma wartość znamionową (100%), częstotliwość napięcia na lampie wynosi ok. 40 kHz,  

§ napięcie w linii sterującej ma wartość 1V (przewód sterujący zwarty) – strumień świetlny lampy 
ma wartość 1% (dla świetlówek liniowych) i 3% (dla świetlówek kompaktowych) strumienia 
znamionowego, częstotliwość napięcia na lampie wynosi ok.100 kHz. 

 

 
Układ połączeń statecznika elektronicznego, regulowanego 1-10V 

 

Zmiana napięcia linii sterującej powoduje zmianę częstotliwości pracy układu. Zmiana 
częstotliwości powoduje z kolei zmianę impedancji cewki L i kondensatora C: 

Lf2ZL ⋅⋅π⋅=              
Cf2

1ZC ⋅⋅π⋅
=  

 
Strumień lampy w funkcji napięcia linii sterującej. Strumień lampy w funkcji mocy lampy dla statecznika 

regulowanego 1-10V 
 

Sterowanie może odbywać się za pomocą: 
§ potencjometru – przyłączenie bezpośrednio do zacisków +/- statecznika, 
§ przycisków – przyłączenie za pomocą modułu sterującego (np. element systemu EIB lub 

analogowy moduł sterowania), 
§ pilota – z odbiornikiem podczerwieni i modułem sterującym (np. elementy systemu EIB lub 

analogowy moduł sterowania i odbiornik podczerwieni), 
§ fotoelementu reagującego na poziom oświetlenia w pomieszczeniu (np. elementy systemu EIB 

lub analogowy moduł sterowania). 
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Schemat regulacji za pomocą potencjometru z wbudowanym wyłącznikiem.  
Uwaga, sterowanie tylko z jednego miejsca. 

 

 
 

 
 

Schemat układu sterowania z przyciskiem i pilotem. Analogowy moduł sterowania DIM IRM (wycofany z 
oferty) lub MULTI 3 (brak możliwości przyłączenia czujnika IR oraz pilota). 
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u Cyfrowy system sterowania opraw oświetleniowych - DALI 
 
DALI – Digital Addressable Lighting Interface   
 

DALI został stworzony przez wiodących producentów 
stateczników takich jak Osram, Philips, Tridonic, Trilux, Vossloh–
Schwabe.  
 

Definicja tego standardu włączona jest jako załącznik E do europejskiej normy dotyczącej 
stateczników elektronicznych EN60929. 
 

DALI tak jak i system analogowy 1-10V jest przeznaczony wyłącznie do sterowania obwodów 
opraw oświetleniowych.  
 

System DALI wypełnia lukę pomiędzy prostym i posiadającym skromne możliwości systemem 
analogowym 1-10 V a rozbudowanym i skomplikowanym systemem magistralowym (np. EIB). 
 

    
Porównanie systemu analogowego 1-10V i systemu cyfrowego DALI 

 
System cyfrowy DALI: 
§ linia sterująca – przewód dwużyłowy, napięcie bezpieczne (max. 22,5V), 
§ indywidualne adresowanie każdego urządzenia (możliwość tworzenia różnych grup opraw w 

ramach danej instalacji) (w systemie 1-10V oprawy przyłączone do jednej linii sterującej mają 
wspólny adres i stanowią jedną grupę), 

§ włączanie/wyłączanie oprawy i jej sterowanie jest realizowane za pomocą linii sterującej 
(system 1-10 V nie umożliwia wyłączenia opraw przyłączonych do linii sterującej za pomocą 
sygnału przesłanego tą linią, wyłączenie opraw zrealizowane musy być poprzez odłączenie ich 
od linii zasilającej), 

§ stateczniki DALI mogą komunikować się z urządzeniem sterującym przesyłając informację 
zwrotną o stanie i aktualnych wartościach lampy. 

 

 
 

Obwód oświetleniowy w instalacji systemu DALI 
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Czujniki (sensory) t.j. wyłączniki, regulatory, fotoelementy, czujniki mogą być bezpośrednio 
przyłączone do urządzenia sterującego lub pośrednio poprzez linię sterującą. 
 

 
Sensory przyłączone do urządzenia sterującego lub do linii sterującej w systemie DALI 

 

 
Funkcja Touch-DIM jako ponadstandardowa właściwość niektórych modeli stateczników DALI umożliwiająca 

regulację strumienia za pomocą przycisku dzwonkowego. 
Uwaga, możliwość sterowania z wielu miejsc. 

 

 
Funkcja Touch-DIM Sensor jako ponadstandardowa właściwość niektórych modeli stateczników DALI 

umożliwiająca regulację strumienia za pomocą przycisku dzwonkowego oraz przyłączenie czujnika 
obecności osób i czujnika światła. 
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Przykładowy schemat instalacji DALI 

 

Oprawy w obwodach oświetlenia awaryjnego 
 

u Indywidualne zasilacze awaryjne 
Indywidualne zasilacze awaryjne stosuje się bezpośrednio przy oprawach (najczęściej są one 
zamontowane w obudowie oprawy). Zasilacz taki składa się z dwóch elementów: 
 

§ inwertera – jest to elektroniczny moduł 
sterujący mający następujące zadania: 
o w czasie normalnej pracy lampy 

ładuje akumulatory, 
o w momencie zaniku napięcia 

przełącza lampę w stan pracy 
awaryjnej, podczas której lampa 
zasilana jest z akumulatorów, 

o podczas pracy awaryjnej przejmuje 
rolę statecznika i stabilizuje punkt 
pracy lampy (w tym czasie statecznik 
jest odłączony). 

§ baterii akumulatorów. 

 
 Przykładowy schemat indywidualnego zasilacza 

awaryjnego wbudowanego w oprawę z jedną 
świetlówką (praca ciągła). 
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Dioda LED sygnalizuje stan pracy zasilacza awaryjnego. Należy zwrócić uwagę na to, że do 
oprawy doprowadzone są (oprócz przewodu zerowego) trzy przewody: 
§ przewód fazowy L, na którym znajduje się wyłącznik i który zasila lampę podczas normalnej 

pracy, 
§ drugi przewód fazowy L „sprzed wyłącznika” poprowadzony bezpośrednio do inwertera, który 

doprowadza do niego napięcie nawet po użyciu wyłącznika, jeżeli napięcie doprowadzone tym 
przewodem zaniknie to inwerter przełączy układ w stan pracy awaryjnej, 

§ przewód neutralny N. 
 

Świetlówka – zawsze z czterema kołkami (4-ro pinowa), 
 

Akumulatory – o napięciu 3.6V, 4.8V, 6V, 8.4V i pojemności: 2Ah, 4Ah,  
 

Praca oprawy:  
§ ciągła (maintained) tzn. oprawa przeznaczona jest do normalnej pracy, a zasilacz awaryjny 

przełącza ją w tryb pracy awaryjnej po zaniku napięcia,  
§ po zaniku napięcia (no maintained) tzn. oprawa przeznaczona jest tylko do pracy awaryjnej, 

oprawa świeci tylko po zaniku napięcia i zasilana jest wtedy z baterii akumulatorów. 
 

Czas pracy z baterią – 1-3 godziny ( w zależności o zastosowanych akumulatorów), 
 
Sprawność lampy przy pracy z baterią – 10%-50%, tzn. że w czasie pracy awaryjnej strumień 
lampy ma wartość 10 do 50 procent strumienia znamionowego (zależy od układu i od baterii). 
 

Częstotliwość napięcia na lampie – 20-40 kHz. 
 
u System centralnej baterii 
Innym rozwiązaniem stosowanym przy zasilaniu awaryjnym opraw oświetleniowych jest system 
centralnej baterii (CB), który stosuje się zamiast indywidualnych zasilaczy awaryjnych. 
 

 
 

Uproszczony schemat instalacji oświetleniowej z centralną baterią 
 

Centralna bateria akumulatorów zasilana jest napięciem sieciowym zmiennym i w czasie normalnej 
pracy akumulatory są ładowane.  
 

W momencie zaniku napięcia (przewód fazowy L) styki łącznika „W” zostają zwarte i do obwodu 
instalacji oświetleniowej podłączona zostaje centralna bateria.  
 

Centralna bateria akumulatorów zasila obwód opraw oświetleniowych napięciem stałym 230V. W 
związku z tym oprawy przyłączone do takiego obwodu powinny być wyposażone w stateczniki 
elektroniczne pracujące zarówno przy zasilaniu napięciem przemiennym jak i napięciem stałym 
(AC/DC te dwa tryby pracy obsługuje większość stateczników elektronicznych znanych 
producentów).  
 

Systemy centralnej baterii jak i indywidualne zasilacze awaryjne stosuje się najczęściej do 
zasilania awaryjnego opraw ze świetlówkami. W przypadku opraw z lampami wyładowczymi 
(lampy rtęciowe, metalohalogenkowe, sodowe) stosuje się układy zasilaczy awaryjnych 
pracujących na napięcie sieciowe (UPS). 
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