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Źródła światła, nowe moŜliwości, nowe zagroŜenia
Światło fascynowało od zawsze, zarówno to naturalne jak i sztuczne.
Czczono słońce i ogień. Człowiek szybko przyzwyczaił się do płomienia,
zapewniającego mu bezpieczeństwo, rozświetlenie mroków, decydującego o jego przetrwaniu. Poszukiwanie innego, doskonalszego niŜ ogień źródła światła sztucznego zapoczątkowano w XVIII w. W załoŜeniu szukano
źródła bliŜszego słońcu, dającego więcej światła, posiadającego dobre
parametry oświetleniowe1, a w konsekwencji wynalezienia elektryczności,
mającego jak najmniejszy pobór mocy i duŜą skuteczność świetlną2.
We wstępnej fazie poszukiwań trudno było mówić o zupełnie nowym
źródle światła, poniewaŜ zasadniczym źródłem wciąŜ był ogień, zmieniał
się tylko materiał i sposób jego spalania. Te początkowe zmiany zainicjował
w latach 90. Anglik William Murdoch, który skonstruował pierwszą lampę
gazową . Osiągnięcie spore, ale okupione koniecznością budowy gazowni
obsługujących potrzeby oświetleniowe. Ze względu na wysokie koszty
instalacji rurowej „nowe” oświetlenie pojawiło się wyłącznie na ulicach3,
placach i w budynkach uŜyteczności publicznej, w domach nadal były
świece. W połowie XIX w. rozpoczęła się kariera lamp naftowych.4 Równo1

Głównymi wytycznymi tych parametrów jest barwa światła (temperatura barwowa określana w stopniach Kelvina) i wskaźnik oddawania koloru oznaczany jako Ra lub CRI (max. 100).
2
Skuteczność świetlna opisuje zuŜycie energii elektrycznej na wytworzenie określonej
ilości światła. Jednostką skuteczności świetlnej jest lumen na wat [lm/W].
3
Najwcześniej zainstalowano nowe oświetlenie uliczne w Londynie (ok. 1813), Wprowadzone od 1819 roku w ParyŜu wywoływało fale protestów. Mieszkańcy obawiając się zgubnych skutków dla wzroku wywołanych przez nowe światło niszczyli lampy uliczne. Piotr
Mitzner: Teatr światła i cienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1987, s. 101.
4
Ignacy Łukasiewicz pierwszą lampę skonstruował w 1853 r. (...) w wyniku licznych prób
otrzymał z ropy naftowej jasno świecący destylat – naftę i postanowił wykorzystać go do
oświetlenia. Encyklopedia odkryć i wynalazków, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1979, s. 172.
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legle od początku lat pięćdziesiątych XIX wieku rozpoczęto eksperymenty
ze światłem elektrycznym. Najpierw powstały lampy łukowe5, w których
źródłem światła był łuk elektryczny przepływający pomiędzy dwoma węglowymi elektrodami. Światło łukowe odznaczało się bardzo wysoką luminancją, której nie moŜna było regulować. Dodatkowo często migotało,
gasło, było dość kosztowne, miało wysoki pobór mocy, wydzielało duŜo
ciepła,
a węgle spalając się syczały. JednakŜe era światła elektrycznego się rozpoczęła. JuŜ w początkowej fazie nowe źródła otrzymały dodatkowe
funkcje: oświetlanie prestiŜowych wnętrz, a w późniejszym okresie takŜe
obiektów architektury. Po raz pierwszy lampy łukowe we wnętrzach zastosowano
do oświetlenia sceny w Operze w ParyŜu (1849), a po wydłuŜeniu czasu
świecenia (z 45 minut do 5 godzin) słuŜyły one do oświetlania placów i
widowisk w budynkach publicznych. Pierwsza demonstracja moŜliwości
nowego oświetlenia na placu odbyła się w 1844 na placu de la Concorde
w ParyŜu.6 Jednak światło łukowe nie nadawało się do powszechnego uŜycia. WciąŜ trwały poszukiwania. Pierwsze próby skonstruowania źródła
Ŝarowego miały miejsce pod koniec I połowy XIX w. Problemem w konstrukcji Ŝarówki był dobór odpowiedniego materiału na włókno, które
przewodziłoby prąd nie topiąc się, a takŜe uzyskanie wysokiej próŜni, aby
umieszczone w niej włókno nie utleniało się. 21 X 1879 Thomas Alva Edison
wraz
z zespołem skonstruował Ŝarówkę z włóknem węglowym świecącą kilkadziesiąt godzin.7 śarówka w zmodyfikowanej formie przetrwała do czasów
obecnych, chociaŜ właściwie jest lepszym źródłem ciepła niŜ światła. Skuteczność świetlna Ŝarówek nie przekracza 20 lm/W. Poszukiwanie źródła
sprawniejszego niŜ Ŝarówka doprowadziło Georgesa Claude’a do stworzenia w 1910 pierwszej lampy wyładowczej. Działanie takiej lampy polega
na emisji światła poprzez wzbudzone atomy gazu, którym jest ona wypełniona – wzbudzone atomy powodują wyładowania elektryczne w gazie.
Barwa światła zaleŜy od zastosowanego gazu. Pierwszym uŜytym gazem
był neon, dający barwę pomarańczowoczerwoną. Stąd nazwa „neony”.
5
Pierwszy łuk elektryczny otrzymał Humphrey Davy w 1808 r., lampa łukowa powstała
w 1840, ibidem.
6
G. W. Stoer: History of Light and Lighting, Philips Lighting B.V., Eindhoven, The Netherlands, 1998, s. 17-18.
7
Encyklopedia, op. cit., s. 420.
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Dalszy rozwój myśli twórczej przyniósł kolejne rodzaje lamp wyładowczych.
W latach 30. wprowadzono do uŜytku niskopręŜną lampę sodową o wysokich parametrach skuteczności świetlnej (obecnie do 200 lm/W), ale nieprzyjemnym, monochromatycznym pomarańczowym świetle. W 1934 powstała pierwsza wysokopręŜna lampa rtęciowa o barwie zielonawoniebieskiej. Dość przełomowym osiągnięciem były niskopręŜne lampy rtęciowe,
czyli świetlówki, w których oprócz gazu o barwie światła decyduje luminofor. W powszechnym uŜyciu są od roku 1938. Podstawową wadą świetlówek jest tętnienie światła, zaletą dość zróŜnicowana barwa światła od
ciepłej do dziennej.
W 1959 Edward Zubler i Frederick Mosby skonstruowali Ŝarówkę z regeneracyjnym cyklem jodowym. Nowość polegała na wprowadzeniu do jej
wnętrza nieznacznej ilości czystego halogenu8. Halogen krąŜąc we wnętrzu bańki łączy się z odparowanym wolframem i przenosi go z powrotem
na gorący Ŝarnik. W porównaniu z tradycyjnymi Ŝarówkami, Ŝarówki halogenowe odznaczają się: mniejszymi wymiarami, wytrzymałością mechaniczną, energooszczędnością, lepszą skutecznością świetlną (do 30
lm/W), wyŜszą temperaturą barwową (do 3000 K), bardzo wysokim
wskaźnikiem oddawania koloru. Pozostała jedynie główna wada Ŝarówek –
wysoka temperatura pracy.
W latach 60. powstały dwa rodzaje wysokopręŜnych lamp wyładowczych (w 1961 – sodowa, 1962 – metalohalogenkowa). Lampy sodowe przez
wiele lat były uŜywane do oświetlania duŜych przestrzeni przemysłowych,
niewymagających odwzorowania kolorystycznego. Niestety w związku
z kryzysem energetycznym lat 70., ze względu na dobre parametry oświetleniowe (skuteczność świetlna ok. 120 lm/W), wkroczyły równieŜ na ulice, zalewając przestrzenie miejskie Ŝółtopomarańczowym światłem. Dopiero
w ostatnich latach władze niektórych miast decydują się na wymianę tych
źródeł światła na białe światło lamp metalohalogenkowych, które do tej
pory były, ze względu na koszt, uŜywane wyłącznie we wnętrzach duŜych9
obiektów uŜyteczności publicznej.

8

Pierwiastki z grupy VII A w układzie okresowym pierwiastków (jod, fluor, chlor, brom,
astat), nazywane fluorowcami lub halogenami.
9
Ze względu na bardzo wysoką temperaturę pracy wysokość zawieszania tych lamp nie
powinna być mniejsza niŜ 4 m.
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Tak w skrócie przedstawia się historia najstarszych wynalazków
oświetleniowych z zakresu źródeł światła, uŜywanych w przestrzeni
wnętrz i obszarów miejskich. MoŜna jeszcze wspomnieć o światłowodach,
które co prawda nie są źródłami światła, tylko je przenoszą, ale coraz
częściej pojawiają się w rozwiązaniach oświetleniowych. Wbrew pozorom
światłowody nie są wynalazkiem nowym. JuŜ w 1880 roku inŜynier Wiliam
Wheeler przeprowadził światło szklaną nicią. Było to światło słoneczne.
Wheeler nazywał swój wynalazek rurociągiem świetlnym i planował zastosowanie go do oświetlania mieszkań. Po wynalezieniu Ŝarówki prace nad
tym pomysłem zostały zaniechane. Powtórnego odkrycia właściwości jednorodnych włókien szklanych dokonał Anglik Narinder Kapany w 1955 r. W
1956 powstał pierwszy endoskop wykorzystywany w medycynie, potem
prace poszły jednak w innym kierunku, w roku 1970 światłowód został
uŜyty do celów telekomunikacyjnych.
Światłowody wykorzystywane wyłącznie do przenoszenia światła weszły na rynek na początku lat 80. W pierwszej fazie były to światłowody
świecące końcem, a od 1983 świecące powierzchnią boczną. Główne zastosowanie znalazły we wnętrzach, przy oświetleniu miejscowym i akcentującym. WyróŜniają się doskonałymi właściwościami uŜytkowymi. Nitki
światłowodów przeprowadzają jedynie światło w zakresie widzialnego
spektrum, nie ma w nich fal ultrafioletu i podczerwieni, dlatego doskonale nadają się do oświetlania elementów wraŜliwych na promieniowanie
UV
i ciepło. Jednocześnie mogą być kładzione w strefach naraŜonych na działanie wody, bo nie przewodzą prądu. Okablowanie światłowodowe jest
bardzo trwałe, nietłukące się10, właściwie raz połoŜone są niezniszczalne.
Zjawisko wypalania się źródła światła nie wpływa w Ŝaden sposób na układ
i działanie kabli, źródło światła znajduje się w oddalonym od nich generatorze.11 Charakterystyka barwna uzyskiwanego światła zaleŜy od uŜytego
rodzaju źródła światła, najczęściej są to Ŝarówki halogenowe. Wadą światłowodów są straty strumienia świetlnego „po drodze” oraz obniŜenie natęŜenia oświetlenia w zaleŜności od liczby kabli podłączonych do generatora.

10

Światłowody wykonywane są obecnie z giętkiego metakrylanu (PMMA).
Philips podaje, Ŝe maksymalna odległość końcówki oświetleniowej od generatora w
przypadku światłowodów świecących końcem wynosi 30 metrów. Światłowody świecące
bokiem przy jednym generatorze oddalone są na 15 metrów, przy dwóch, znajdujących się
na obu końcach – długość światłowodu moŜe wynosić do 40 metrów.

11
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Obiecującym źródłem światła nowej generacji zaczynają być diody
LED12, w których wykorzystane zostało zjawisko elektroluminescencji13.
Diody są to materiały półprzewodnikowe, które emitują światło w momencie pobudzenia prądem w kierunku przewodzenia. Historia diod nie
rozpoczyna się w 1962, kiedy to, uznany za ich odkrywcę, Amerykanin
Nick Holonyak zaprezentował pierwszą diodę emitującą światło widzialne.
Zjawisko elektroluminescencji w kryształach węglika krzemu po raz
pierwszy zaobserwował Henry Joseph Round w 1907 roku. Otrzymane
światło było zbyt słabe, aby mogło mieć charakter uŜytkowy. W latach 20.
badania kontynuowali w Niemczech Bernhard Gudden i Robert Pohl. Terminu elektroluminescencja jako pierwszy uŜył George Destriau w 1936.
Barwa emitowanego światła zaleŜy od składu chemicznego półprzewodnika. Pierwsze, produkowane w latach 60., diody dawały barwę czerwoną. W roku 1968 pojawiły się zielone. Pierwsze emitery o dość wysokiej
luminancji (dziesięciokrotnie wyŜszej od pierwowzorów) wynaleziono
w roku 1972, miały kolor Ŝółty, czerwony i pomarańczowo-czerwony. Diody niebieskie powstały na początku lat 90, te o wysokiej światłości (1 cd)
dopiero w 1993.
Wynalezienie niebieskiego emitera umoŜliwiło uzyskanie białej diody.
Białe światło uzyskiwane jest na trzy sposoby. Teoretycznie najprostszym
jest uŜycie trzech chipów o podstawowych barwach światła: czerwonej,
zielonej i niebieskiej (diody RGB14). Utrudnieniem tej metody jest fakt,
Ŝe kaŜda z diod musi mieć osobny obwód zasilający. Inną moŜliwością jest
pokrycie odpowiednimi trzema warstwami luminoforu diody emitującej
światło w zakresie ultrafioletu. Poszczególne warstwy wzbudzone przez
promieniowanie UV reemitują fale świetlne, kaŜda w podstawowej barwie, co w wyniku addycji daje światło białe. Minusem tego rozwiązania
jest częściowa emisja ultrafioletu. Najczęściej uŜywaną metodą jest zastosowanie Ŝółtego luminoforu na diodzie niebieskiej. Światło diody jest
12

Z wszelkimi informacjami technicznymi na temat diod LED autorka zapoznała się podczas
prezentacji firm oświetleniowych. Vide item: Adam Wilanowski, LED Know-How,
http://www.lighting.pl, A brief history of the Light Emitting Diode (LED),
http://www.wavicle.biz
13
Luminescencja jest zjawiskiem emitowania fal świetlnych przez ciała, które jest wywoływane innymi czynnikami niŜ rozgrzanie ich do odpowiednio wysokiej temperatury. Elektroluminescencja jest rodzajem luminescencji, w której czynnikiem pobudzającym materię do świecenia jest prąd lub pole elektryczne.
14
Przy zastosowaniu potencjometru przy kaŜdym chipie moŜna uzyskać właściwie kaŜdy
kolor.
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częściowo przepuszczane, pochłoniętą część światła luminofor konwertuje na światło Ŝółte, wynikiem połączenia światła niebieskiego i Ŝółtego
jest białe.
W obliczu faktu, Ŝe około 1/3 produkowanej energii na świecie zuŜywana jest na oświetlenie, diody stają w pierwszym szeregu zamienników
źródeł Ŝarowych. JuŜ obecnie pobierają ponad pięciokrotnie mniej energii. Skuteczność świetlna sięga 40 lm/W, a prace nad jej podwyŜszeniem
wciąŜ trwają, firmy oświetleniowe prognozują w niedługim czasie zwiększenie skuteczności do 150-200 lm/W. Diody, jako ciała stałe, mają duŜą
wytrzymałość mechaniczną, są odporne na wstrząsy, wibracje, uderzenia,
a takŜe na róŜnice temperatury. Warto podkreślić, Ŝe są bezpieczne dla
uŜytkownika, wszystkie bowiem zasilane są stałym napięciem nieprzekraczającym 12 V. Z kolejnych cech naleŜy wymienić: wysoką Ŝywotność bez
pogorszenia jakości strumienia świetlnego (firmy zapewniają 50 000 h),
brak promieniowania UV i IR, odporność na częste załączanie, podatność
na ściemnianie, przyjemną barwę światła białego (2700 K), dość wysoki
wskaźnik oddawania kolorów (Ra = 80 ÷ 90, diody RGB do 99). Przy tych
parametrach właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby te właśnie źródła
światła stały się obecnie podstawowym oświetleniem. Mankamentem,
jakim są obarczone diody jest dodatkowe osprzętowanie. Diody wymagają
zasilania prądem stałym, niezbędne są zasilacze o stałym napięciu wyjściowym,
a takŜe rezystory (oporniki) wyrównujące. Przy zastosowaniu diod duŜej
mocy niezbędne jest zastosowanie radiatora, czyli elementu odprowadzającego ciepło powstałe w wyniku całkowitego odbicia wewnętrznego.
Oddzielnym zagadnieniem jest opracowanie konkurencyjnej w stosunku do innych źródeł światła optyki rozsyłu strumienia świetlnego. Ze względu
na małe rozmiary LEDy są właściwie punktowymi, kierunkowymi źródłami
światła o szerokim kącie rozsyłu (do 150°). Formowanie optyki kształtowane jest na kilku poziomach: obudowy samych chipów i stosowania układów optycznych nad diodą. Chipy diod pokryte są warstwą silikonu, Ŝywicy epoksydowej lub polimeru akrylowego. Jest to warstwa zabezpieczająca cały układ. Dodatkowo moŜe być ona formowana np. na kształt soczewki, co zapewnia wstępne kształtowanie strumienia świetlnego. ZawęŜenie
i ukierunkowanie strumienia uzyskiwane jest poprzez zastosowanie dodatkowych układów optycznych zainstalowanych w odpowiedniej odległo20
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ści ponad diodą. Najczęściej stosowane są soczewki lub reflektory, w tym
kolimatory, które mają właściwości skupiające. Wszelkie te zabiegi zmierzają do uzyskania jednolitego strumienia równoległego, uzyskiwanego
przy pomocy kilku źródeł punktowych.
Jeszcze niedawne problemy ze stosunkowo niskim natęŜeniem oświetlenia, jakie moŜna było uzyskać od pojedynczych diod, są rozwiązywane
poprzez zwiększanie liczby diod w oprawie. Jednocześnie na rynek wkraczają LEDy duŜej mocy (350 lm). Niemniej dotychczasowa ilość światła
uzyskiwana z jednej diody nie przekracza wartości uzyskiwanych przez
Ŝarówkę 40 W. Ostateczna bezkonkurencyjność LEDów zajaśnieje, gdy
w oprawie będzie moŜna stosować pojedyncze diody duŜej mocy, juŜ teraz zapowiadane są chipy ze strumieniem świetlnym do 1500 lm.
Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się zakres stosowania
diod. Początkowo były wykorzystywane głównie jako: lampki kontrolne,
wyświetlacze kalkulatorów i zegarów cyfrowych, podświetlenie przycisków w telefonach. Obecnie we wnętrzach wkraczają w obszary dotychczas zarezerwowane dla światłowodów i małych reflektorów halogenowych.
W mniejszym stopniu opanowują przestrzeń zewnętrzną. Stosowane są do
wyświetlaczy informacyjnych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia naprowadzającego i kierunkującego, a takŜe do iluminacji obiektów. NaleŜy z
niecierpliwością czekać aŜ powstaną zamienniki świateł sodowych i rtęciowych w oświetleniu ulicznym, tu LEDy z przyjemnym pełnowartościowym białym światłem zwróciłyby kolory miastu nocą.
Tymczasem zastosowanie LEDów podąŜa zupełnie w innym kierunku.
Nocne oblicze miast zawładnęła reklamowa branŜa oświetlenia dekoracyjnego. W pierwszej fazie diody wykorzystywane były jako źródło podświetlania tzw. liter blokowych, rozświetlając ulice i elewacje wielobarwnymi napisami, stały się zamiennikami dawnych neonów. Po nasyceniu elewacji światłem przyszedł czas na wzmocnienie konkurencyjności –
dzięki diodom RGB barwa światła moŜe się zmieniać. W najbliŜszym czasie wszystkie reklamy, i co gorsza budynki, zmienią się w kolorowe pulsujące ekrany. Ponadto w przestrzeniach miejskich pojawią się diodowe
ściany wizyjne, które bazując na moŜliwościach cyfrowego sterowania
LEDami staną się wyświetlaczami wideo doskonale widocznymi nawet przy
pełnym nasłonecznieniu. W Seulu i DŜakarcie juŜ zastosowano diodowe
elewacje przekraczające rozmiarem 5 tys. m2.
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Nie sposób w tym momencie nie przytoczyć wraŜeń Ryszarda Kapuścińskiego z widoku Rzymu w roku 1956: „Lecieliśmy w ciemnościach, (...)
– zbliŜaliśmy się do kresu podróŜy. (...) Popatrz! Spojrzałem i oniemiałem.
Pode mną całą długość i szerokość dna tej ciemności, w której lecieliśmy,
wypełniło światło. Było to światło intensywne, bijące w oczy, rozedrgane,
rozmigotane. Miało się wraŜenie, Ŝe tam w dole jarzy się jakaś płynna
materia, której błyszcząca powłoka pulsuje jasnością, wznosi się i opada,
rozciąga i zbiega, bo cały ten świecący obraz był czymś Ŝywym, pełnym
ruchliwości, wibracji, energii. Pierwszy raz zobaczyłem oświetlone miasto. (...) Gwar, ruch, światło i dźwięk – to działało jak narkotyk.”15
MoŜna zrozumieć zachwyt, zwłaszcza w odniesieniu do realiów ówczesnej Polski. JednakŜe mam wraŜenie, Ŝe wciąŜ pokutuje w nas przekonanie, Ŝe im więcej światła, koloru, migotania, tym wyŜszy poziom cywilizacyjny. Władze miejskie, gminne, inwestorzy wydają się zafascynowani
światłem, tymi nowymi błyskotkami. Pojawia się ono w nierozsądnym
nadmiarze i gdzie popadnie.16 W realizacjach ignorowane są wszelkie
zdroworozsądkowe rozwiązania. Ewidentnie wszystko zmierza w kierunku:
ma być widoczne światło, duŜo światła. To błąd. Światło słuŜy do oświetlania płaszczyzn, nie powinno być zatem w przestrzeni miejskiej traktowane jako ozdoba.
Oświetlenie niesie ze sobą pewne zagroŜenia natury estetycznej, psychicznej i ekologicznej.17 W sferze estetycznej najgroźniejszy jest wizualny chaos, który niekorzystnie wpływa na poprawność postrzegania przestrzeni, zatraca hierarchiczną waŜność układów przestrzennych. Nadmiar
nieuporządkowanych plam świetlnych w polu obserwacji wypacza poczucie skali i odległości. Przypadkowe rozświetlanie obiektów, szczególnie
oświetlenie przenikające przez okna, burzy cykl dobowy mieszkańców i
moŜe się przyczynić do powstania stresu optycznego. Dodatkowo całkowicie ignorowane jest istotne ekologicznie zjawisko zanieczyszczenia światłem, które objawia się powstawaniem świetlnej mgły nad miastem i nienaturalnym rozświetleniem nocnego nieba.
W tym momencie naleŜy powrócić do zasygnalizowanego powyŜej reklamowego przeznaczenia nowych źródeł światła, gdzie naczelnym zało15

Ryszard Kapuściński: PodróŜe z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2004, ss. 15-16.
Zainteresowanych najnowszą radosną twórczością, zapraszam na nocny spacer po nowym placu miejskim przy Ratuszu białostockim.
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Małgorzata Bartnicka: Befor the light comes, (w:) Современные Проблемы
Архитектуры и Стратегия Архитектурного Образования, Mińsk 2006, ss. 249 – 253.
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Źródła światła, nowe moŜliwości, nowe zagroŜenia

Ŝeniem jest przyciąganie uwagi i zwiększanie wizualnej konkurencyjności.
Głównym celem staje się wprowadzenie jeszcze większej ilości światła,
koloru, zainicjowanie ruchu i zmienności. JuŜ teraz centra miast są przepełnione światłem i nie panują nad agresją bodźców świetlnych, a
wszystko wskazuje, Ŝe jest to dopiero początek, czeka nas prawdziwe
Eldorado.
Tymczasem na zachodzie powstają organizacje na rzecz ochrony
ciemnego nieba.18
Nie postuluję mrocznego miasta, wnoszę o rozsądne, uŜytkowe, zastosowanie najnowszych osiągnięć sektora oświetleniowego. Rozwój
oświetlenia diodowego winien iść w kierunku zapewniania bezpieczeństwa, poprawy orientacji w mieście, zaplanowanego wyróŜniania obiektów i przestrzeni miejskich, a nie tylko być na usługach krzykliwej reklamy. Tym bardziej, Ŝe ostatnie odkrycia oświetleniowe, świecące polimery
luminescencyjne LEP, juŜ teraz zgodnie podąŜają w tę samą stronę.
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