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Elektrotechnika 
Studia niestacjonarne  

 
S  P  R  Z  Ę  T     O  Ś  W  I  E  T  L  E  N  I  O  W  Y 

 
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...  
 
W zaleŜności od sposobu wzbudzania atomów i cząstek wyróŜnia się dwa sposoby 
wytwarzania promieniowania w elektrycznych źródłach światła: 
   - inkadescencja (promieniowanie termiczne) 
   - luminescencja 
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INKADESCENCJA (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 wyŜszy 
poziom energetyczny, zostaje wyemitowany kwant promieniowania. 
 
Częstotliwość drgań jest róŜna, więc widmo tego promieniowania jest widmem ciągłym. 
 

   
 

Rys. 1. Prąd przepływa przez Ŝarnik Ŝarówki i rozgrzewa go do wysokiej temperatury. 
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LUMINESCENCJA  
polega na wysyłaniu promieniowania powstającego w wyniku wzbudzenia atomów lub 
cząsteczek. Luminescencja jest charakterystyczna dla danego rodzaju ciała 
promieniującego. Luminescencja dzieli się na: 
 

Elektroluminescencj ę – 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. 
 

Fotoluminescencj ę – 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 cięŜkich (mangan, cynk, srebro, antymon). 

 
 

Rys. 2. Pod wpływem napięcia przyłoŜonego do elektrod świetlówki następuje przepływ prądu 
(ruch elektronów). W świetlówce znajdują się pary rtęci. 

 

   
(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 krąŜącym na orbicie wokół jądra atomu rtęci i 
wybija go na wyŜszą orbitę.  
(c) po chwili wybity na wyŜszą 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). 
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Wielko ści charakteryzuj ące elektryczne źródła światła 
 

P [W] znamionowa moc elektryczna lampy lub układu lampa-statecznik.  
PoniewaŜ 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                   (1) 
 

P – moc elektryczna (w watach – [W] ) 
U - napięcie między końcami przewodnika (w woltach – [V]) 
I  - natęŜenie prądu (w amperach – [A]) 
ϕ  - kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem U i prądem I (w stopniach) 
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(a)       (b) 

Rys. 4. Zmiana napięcia U oraz prądu I w czasie. Pokazano jeden cykl (okres) zmian. 
(a) napięcie U oraz prąd I1 są w fazie, przesunięcie fazowe ma wartość zero stopni, ϕ=00, 

(b) napięcie U oraz prąd I2 nie są w fazie, występuje przesunięcie fazowe, które ma wartość 
sześćdziesiąt stopni, ϕ=600.  

cos ϕϕϕϕ 
współczynnik mocy. Kosinus kąta przesunięcia fazowego ϕ nazywamy współczynnikiem 
mocy. Dla kąta przesunięcia fazowego ϕ=00 wartość kosinusa równa się 1 (cos00=1).  
 

JeŜeli wartość współczynnika mocy jest mniejsza od jedności (cosϕ<1 i wystąpi 
przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem w obwodzie) to znaczy, Ŝe w układzie 
wystąpi tzw. moc bierna. Wtedy aby dostarczyć do odbiornika (np. do lampy) tyle samo 
mocy czynnej ( ϕ⋅⋅= cosIUP ) musi popłynąć prąd o większym natęŜeniu. 
 

W wielu układach lamp ze statecznikami  współczynniki mocy układu są mniejsze od 
jedności (np. świetlówka ze statecznikiem indukcyjnymi, cosϕ≈0.5). Wtedy zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w polskich normach naleŜy korygować współczynnik mocy tak 
aby zwiększył on swoją wartość powyŜej 0.85. 
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U [V] 
znamionowe napięcie zasilające lampy lub układu lampa-statecznik. 
 
UL [V] 
znamionowe napięcie na lampie. 
 
I [V] 
znamionowy prąd lampy. 
 
f [Hz] 
częstotliwość napięcia zasilającego lub napięcia na lampie. 
 
ΦΦΦΦ [lm] 
strumień świetlny 
 
ηηηη [lm/W] 
skuteczność świetlna lampy lub układu lampa-statecznik. Skuteczność świetlna obliczana 
jest ze wzoru: 
 

P

Φ=η                    (2) 

 

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 
 

 
 
 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

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

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

Wykład nr 2 – lampy (wprowadzenie, Ŝarówki)   <Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl> 
Elektrotechnika, studia niestacjonarne 

-6- 

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 WraŜenie 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 

    
ττττ [h] trwałość lampy – całkowity czas, w ciągu którego lampa świeciła, zanim stała się 
bezuŜyteczna lub została uznana za taką zgodnie z określonymi kryteriami. 
 

Trwało ść średnia  – wartość średnia z indywidualnych czasów działania lamp. 
 

Trwało ść gwarantowana  – czas, w ciągu którego wszystkie lampy powinny świecić. 
 

Trwało ść uŜytkowa  – czas, w ciągu którego strumień lampy nie spadnie poniŜej pewnej, 
ustalonej wartości.  
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Rys. 5. Krzywa wygasania (próba trwałości). Trwałość gwarantowana τgw, trwałość średnia τśr. 
 

spadek strumienia świetlnego w czasie
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Rys. 6. Krzywa spadku strumienia świetlnego. Trwałość uŜytkowa τu=5000[h] wyznaczona dla 
ustalonego spadku strumienia świetlnego poniŜej 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.  
 

JeŜeli 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. 7. 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 
wraŜenie równomiernej jaskrawości, 
jeŜeli ich częstotliwość leŜy powyŜej 
częstotliwości zanikowej. Oko ma 
zdolność uśredniania w czasie. 
 

Prawo Ferry’ego-Portera 
graniczna częstotliwość zanikowa nv 
zaleŜy od róŜnicy luminancji L1 - L2 
dwóch następujących po sobie 
bodźców i zwiększa się wraz ze 
wzrostem tej róŜnicy. 
 
 
 
 

Częstotliwość zanikowa nv  w funkcji róŜnicy luminancji 

∆∆∆∆L 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 

śarówka:                                                                                   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 wysokopręŜna 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 o kąt 
900 i o taki sam kąt przesunięte są tętniące strumienie świetlne – wypadkowy 
strumień wychodzący z oprawy charakteryzuje się mniejszą głębokością tętnienia), 
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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 natęŜenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej), 

 

2). Zasilanie prądem stałym, 
 

3). Zasilanie napięciem o wysokiej częstotliwości. Ze względu na własności fizyczne lamp 
zasilanych wyŜszą częstotliwością oraz ze względu na występowanie wyŜszej 
częstotliwości tętnienia strumienia przyjmuje się, Ŝe tętnienie strumienia jest wtedy 
bardzo małe. 
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ś A R Ó W K I 
 

ś A R Ó W K I 

 
Rys. 9. Budowa Ŝarówki głównego szeregu  

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

          
 

Rys. 10. 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 Ŝarnika. 
 
Strumień świetlny i skuteczność Ŝarówki rosną wraz z temperaturą Ŝarnika, lecz 
równocześnie maleje trwałość, bo zwiększa się parowanie wolframu. 
 

śarówki gazowane  
Gaz „oblepia” Ŝarnik i zmniejsza parowanie, więc moŜna podnieść temperaturę Ŝarnika nie 
zmniejszając trwałości. Ciśnienie gazu w Ŝarówkach GLS wynosi od 0.9 atm (stan zimny) 
do 1.5 atm (stan gorący, kiedy Ŝarówka świeci). 
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Do wypełnienia bańki Ŝarówek stosuje się następujące rodzaje gazów (im cięŜszy gaz tym 
lepszy):  

� argon,  
� azot,  
� mieszanina: argon 86% (cięŜszy) i azot 14% (odporny na przebicie), 
� krypton. 

 
Bańka 
Otacza Ŝarnik i stanowi szczelną ochronę przed kontaktem z otoczeniem. śarówki GLS 
mają bańkę wykonaną ze szkła zwykłego sodowo-wapniowego. śarówki, których bańki 
musza wytrzymać wyŜszą temperaturę (np. Ŝarówki halogenowe) lub gdzie moŜe wystąpić 
szok termiczny (nagła, skokowa duŜa zmiana temperatury) budowane są z bardziej 
odpornego szkła t.j. ze szkła kwarcowego (tlenek krzemu). 
 
W zaleŜności od zastosowania, bańki Ŝarówek 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. 11. śarówki GLS z bańką: przeźroczystą, matowaną i opalizowaną. 
 
Trzonek 
śarówki GLS posiadają najczęściej trzonki gwintowe (gwint Edisona): E14, E27, E40 lub 
bagnetowe: B15, B22. śarówki halogenowe posiadają wiele innych odmian trzonków, np. 
obustronnie trzonkowane R7s, trzonki kołkowe GY6.35, G4, G53, GU5.3, GU4, G9, GU10, 
GZ10. 
 
śarówki halogenowe 
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 wiąŜe się z jodem i tworzy się jodek wolframu 
3) jodek wolframu odrywa się od bańki i wędruje na Ŝarnik 
4) jodek wolframu rozkłada się w wysokiej temperaturze Ŝarnika na jod i wolfram, 

wolfram osadza się na Ŝarniku, a jod z powrotem wędruje na bańkę      
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3) 

 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 

 

Rys. 12. Ilustracja cyklu halogenowego zachodzącego w Ŝarówkach halogenowych. 
 
Warunek przy jakim zachodzi cykl halogenowy:  
temperatura bańki nie powinna być mniejsza niŜ 520 K (dlatego Ŝarówki halogenowe maja 
bańki o małych rozmiarach) 
 
Ze względu na zachodzący cykl regeneracyjny moŜna podnieść temperaturę Ŝarnika bez 
straty trwałości (rośnie strumień i skuteczność świetlna). 
Temperatura Ŝarnika: 

� Ŝarówki próŜniowe                     T  <  2500 K    (do 25W) 
� Ŝarówki gazowane    2600 K  <   T  <  3000       (powyŜej 40W) 
� Ŝarówki halogenowe                   T  ≈  3200 K 

 
Bilans mocy 
5% z dostarczonej do Ŝarówki mocy przeznaczane jest do wytworzenia światła. 

 
Skuteczno ść świetlna 
Stosunkowo niska: 

� Ŝarówki GLS przy trwałości 1000h: 8 – 20 lm/W 
� Ŝarówki halogenowe: 10 – 26 lm/W 

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

  
 

Rys. 13. Rozkład widmowy 
Ŝarówki. 

 

Regulacja strumienia ( ściemnianie) 
Regulacja strumienia jest łatwa i polega na regulacji (obniŜaniu) wartości skutecznej prądu 
płynącego przez Ŝarówkę. ObniŜenie wartości skutecznej prądu Ŝarówki powoduje 
obniŜenie temperatury Ŝarnika co prowadzi do spadku strumienia świetlnego, mocy i 
skuteczności świetlnej Ŝarówki. Zmienia się równieŜ barwa światła. 
 

 
 

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

„ściemnienie” (wykres dolny). 
 

Na rynku dostępne są róŜne regulatory (ściemniacze) róŜniące się zasadą działania. 
WyróŜniamy regulatory, w których zastosowano tzw. sterowanie zboczem narastającym 
oraz takie gdzie zastosowano tzw. sterowanie zboczem opadającym. 
 

  
 

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

opadającym (z prawej). 
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Tabela 2. Regulatory (ściemniacze) przeznaczone do sterowania Ŝarówek. 
 

Typ regulatora 
(ściemniacza) 

Typ współpracującego odbiornika / 
transformatora 

Symbol 

Sterowanie zboczem 
narastającym 
and. leading-edge 

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

Sterowanie zboczem 
opadającym 
and. trailing-edge 

Odbiorniki o charakterze pojemnościowym: 
-Ŝarówki z transformatorami elektronicznymi 

 
 
Uwaga. 
Niektóre transformatory elektroniczne mogą współpracować z oboma typami regulatorów. 
 
Wpływ napi ęcia zasilaj ącego 
śarówki są wraŜliwe na zmiany napięcia.  

 
Rys. 16. Zmiana strumienia (Φ), skuteczności świetlnej (η), mocy (P) oraz trwałości (τ - L) Ŝarówki 

przy zmianie wartości napięcia zasilającego.  
U 105% ► P 108% ► η 111% ► Φ 120% ► τ 40% 

 
Dla niewielkich zmian napięcia     +/- 10% zmiany podstawowych parametrów moŜna 
przedstawić za pomocą wykładników potęgowych: 
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śarówki do ogólnych celów o świetleniowych: 
� próŜniowe, 
� gazowane. 
 

   
 

Rys. 17. śarówki do ogólnych celów oświetleniowych. 
 
 

Tabela 3. Zestawienie parametrów Ŝarówek 
 

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] próŜniowe 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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śarówki halogenowe: 
� niskonapięciowe, 
� na napięcie sieciowe. 
 

   
 
 

Tabela 4. Zestawienie parametrów Ŝarówek 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 
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Niskonapi ęciowe 
 

    
 

Rys. 18. śarówki halogenowe firmy Osram na napięci 12V: 
Halostar (GY6.35 lub G4), Decostar (GU5.3 lub GU4), Halospot 111 (G53). 

 
 

 
 

Rys. 19. śarówka z odbłyśnikiem typu „zimne lustro” tzw. Ŝarówka dichroiczna.  
śarówka taka posiada szklany odbłyśnik z naniesionymi dwiema, cienkimi warstwami materiałów, 

które posiadają róŜne współczynniki załamania. Powoduje to selektywne własności w zakresie 
odbijania i przepuszczania promieniowania o róŜnych 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 Ŝarówek halogenowych: z odbłyśnikiem 

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

  
 

Rys. 20. śarówek halogenowych bez dodatkowej osłony nie moŜna dotykać palcami. Bańka takiej 
Ŝarówki wykonana jest ze szkła kwarcowego, które po dotknięciu reaguje z tłuszczem i pokrywa 

się białym nalotem (krystalizuje). 
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Rys. 21. Niektóre Ŝarówki halogenowe wyposaŜone 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 Ŝarówki halogenowej z normalnym szkłem kwarcowym (z lewej) oraz 
ze szkłem kwarcowym i filtrem UV (z prawej). 

 
 
 
śarówki 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 Ŝarówki i powoduje zwiększenie 
temperatury Ŝarnika bez konieczności dostarczenia 
do Ŝarówki większej mocy. 
Zalety takiego rozwiązania:  

� większa skuteczność świetlna (25-30 lm/W),  
� większa trwałość (4000 h). 

 
 

Rys. 22. Ilustracja zjawiska 
odbijania promieniowania 

podczerwonego w Ŝarówkach z 
technologią IRC. 
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Rys. 23. Porównanie strumieni świetlnych standardowych Ŝarówek halogenowych z Ŝarówkami 
halogenowymi wykonanymi w technologii IRC. 

 
 
 
Na napi ęcie sieciowe 
 

    
 

Rys. 24. śarówki halogenowe firmy Osram na napięci 230V: 
Haloline (R7), Halolux (E27), Halopar 16 (GU10 lub GZ10), Halopin (G9). 
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filament –  
Ŝarnik 

 
 
 

bulb wall –  
powierzchnia bańki 

 
Bilans mocy  Ŝarówki głównego szeregu o mocy 100W (Ŝarówka do ogólnych celów 
oświetleniowych): 

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

 


