
DARIUSZ HEIM, ELIZA SZCZEPAŃSKA*1

LUMINANCJA ŚWIETLNA NIEBOSKŁONU – 
DYSKRETYZACJA PRZESTRZENNA DLA POTRZEB 

ENERGETYCZNYCH OBLICZEŃ BUDYNKÓW

SKY LUMINANCE – SPATIAL DISCRETISATION 
FOR BUILDING ENERGY CALCULATION

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono metodę podziału nieboskłonu na elementy czworoboczne 
będące wycinkiem sfery. Wykorzystano podział zaproponowany przez Tragenza na 145 
segmentów. Na podstawie oryginalnych wyników badań własnych nieboskłonu pośredniego 
zarejestrowano zestaw obrazów LDR. Następnie przekształcono je w obraz typu HDR, 
a na ich podstawie określono luminancje poszczególnych fragmentów sfery niebieskiej. 
Wszystkie analizowane nieboskłony charakteryzowały się nierównomiernym rozkładem 
luminancji. Obrazy luminancji podzielono na 145 segmentów, dla których obliczono średnie 
wartości luminancji w każdym elemencie.
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A b s t r a c t

The methodology for sky subdivision according to Tragenza formula into 145 sky segments 
is presented in a paper. Original LDR images of the sky was registered and transfer into HDR 
images. Based on HDR description sky luminance at each part of the sky was estimated. All 
analyzed skies were characterized by uniform luminance distribution. Sky luminance images was 
divided into 145 elements and average luminance for each segment was estimated individually.
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1. Wstęp

Emitująca światło dzienne sfera niebieska wraz z tarczą słoneczną jest podstawowym 
źródłem promieniowania widzialnego docierającego do powierzchni ziemi. W analizach 
ilościowych oświetlenia wnętrz światłem dziennym niezbędny jest fizyczny opis efektów 
zachodzących na nieboskłonie i stanowiących dla obliczeń warunki brzegowe [1]. Ze wzglę-
du na bardzo dynamiczne i zróżnicowane efekty obserwowane na obszarze całego nieba 
przy różnych warunkach oświetleniowych konieczne jest znalezienie sposobu na ich upo-
rządkowanie. Jedną z bardziej znanych metod jest segmentacja nieboskłonu na podobszary 
o uśrednionej wartości luminancji. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie natężenia oświe-
tlenia bądź powiązanych współczynników w dowolnym miejscu pomieszczenia, na który 
oddziałują komponenty sfery niebieskiej w sposób bezpośredni lub pośredni [2].

2. Sposoby podziału półsfery niebieskiej

Nieboskłon, jako powierzchnie półsferyczną można dzielić na wiele sposobów. Tregen-
za [3] zaproponował, aby średnica jednego pierścienia półsfery miała 11,5°. Na podstawie 
jego pracy zaleca się stosowanie podziału nieboskłonu na 145 równych fragmentów w ramach 
8 pierścieni o różnej średnicy [4]. Metoda ta ma na celu uzyskanie w przybliżeniu równych po-
wierzchni wszystkich segmentów. Do celów niniejszego artykuły wykorzystano podział pół-
sfery jak na rys. 1 – segmentacja na 145 obszarów.

3. Przykładowe rozkłady luminancji dla trzech nieboskłonów

W niniejszym artykule wykorzystano zdjęcia nieboskłonu całkowicie, niejednorodnie za-
chmurzonego wykonane w dniach: 11 lipca, 11 sierpnia i 8 września 2011 r. na stanowisku po-
miarowym Pracowni Oświetlenia Architektonicznego i Urbanistycznego PŁ [5]. Dla każdego 
obrazu opracowano rozkłady luminancji. Wszystkie nieboskłony charakteryzowały się bra-
kiem widocznej tarczy słonecznej, natomiast obszary o większej lub mniejszej luminancji wy-
nikały z innej grubości warstwy chmur. Orientację względem stron świata pokazano na rys. 3.

Rys. 1. Odwzorowanie nieboskłonu za pomocą 145 segmentów

Fig. 1. Sky subdivision with 145 equal-area
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Do dalszych analiz wykorzystano wyniki w formie izolinii, które mają przewagę nad 
bitmapami, ponieważ występują na nich linie rozgraniczające poszczególne obszary o okre-
ślonej jasności. Rozkład luminancji dla nieboskłonu z dnia 11 lipca był łatwy do opracowa-
nia, izolinie rozkładają się łagodnie na dużym obszarze ponad zabudowaniami, nie ma na-
głych zmian jasności, poszczególne pola są dość rozległe. Natomiast rozkład luminancji dla 
nieboskłonu z dnia 8 września jest rozdrobniony na liczne małe obszary i widoczne są na 
nim bardzo gwałtowne zmiany jasności.

Rys. 2. Zdjęcie nieboskłonu w formacie obrazu HDR 
oraz rozkłady luminancji w formie izolinii i bitmap dla: 

a) 11 lipca, b) 11 sierpnia, c) 8 września

Fig. 2. HDR sky image, izoline and full color for: 
a) 11th of July, b) 11th of August, c) 8th of September

a) b) c)
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4. Dyskretyzacja nieboskłonów

Na wszystkie zdjęcia została nałożona siatka podzielona na 145 obszarów o zbliżonych 
polach powierzchni, wyjątek stanowi obszar będący kołem o środku w miejscu zenitu. Nu-
meracja pierścieni przedstawia się następująco: od zewnętrznego (nr 1) do wewnętrznego 
(nr 8). Numeracja wycinków na każdym pierścieniu przebiega zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara, a zaczyna się od wycinka znajdującego się centralnie na kierunku północnym. 
Orientację przyjęto w zależności ćwiartki, na której znajduje się dany segment: N – północ, 
S – południe, W – zachód oraz E – wschód.

Dalsze zadanie polegało na obliczeniu średniej ważonej luminancji każdego segmentu 
za pomocą procentowego udziału poszczególnych wartości luminancji. Do wykonania za-
dania posłużył program graficzny, dzięki któremu stworzono siatkę, a także policzono pola 
powierzchni poszczególnych zakresów wartości luminancji znajdujących się we wszystkich 
segmentach siatki. Obrysowane obszary zostały zamienione na regiony, a następnie okre-
ślono ich powierzchnię. Na tej podstawie policzono procentowe udziały poszczególnych 
wartości luminancji w każdym segmencie siatki. Efektem przeprowadzonych działań jest 
rozkład uśrednionych (średnie ważone) wartości luminancji dla poszczególnych segmentów 
w postaci palety szarości.

Stopień skomplikowania zadania nie był wysoki, za to było ono czasochłonne, szczegól-
nie podziały dla pierścienia horyzontalnego (nr 1), gdzie różnice w luminancji są najwięk-
sze. Na granicy nieba i zabudowań, które objęły zdjęcia, ścierają się ze sobą różne zakresy 
luminancji. Przenikające się zakresy utrudniały rozdzielenie obszarów o konkretnej jasno-
ści. Podobne różnice występują jednak nie tylko przy horyzoncie. Jest to jedna z cech cha-
rakterystycznych dla tego typu nieboskłonów (rys. 4–6).

Rys. 3. Orientacja zdjęcia względem podstawowych kierunków

Fig. 3. Photo configuration according to main directions of the world
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Znaczne różnice w rozkładzie luminancji są widoczne np. dla ćwiartki południowej nie-
boskłonu z dnia 11 sierpnia, gdzie przez chmury próbuje przebić się Słońce (widać to do-
brze na zdjęciu HDR), powodując bardzo dynamiczne zmiany jasności. Równie intensywne 
zmiany zachodzą także na nieboskłonie z dnia 8 września w segmentach znajdujących się 
w obszarze dolnym zdjęcia.

< 2250, 3750) cd/m2, < 3750, 5250) cd/m2, < 5250, 6750) cd/m2, < 6750, 8250) cd/m2, 
< 8250, 9750) cd/m2, < 9750, 11250) cd/m2, < 11250, 12750) cd/m2, < 12750, 14250> cd/m2

Rys. 4. Rozkład luminancji nieboskłonu dla 11lipca 
a) z nałożoną siatką i numeracją pierścieni, b) z siatką o uśrednionych wartościach luminancji

Fig. 4. Luminance distribution 11-th of July 
a) with Tragenza mesh, b) with mesh and averaged luminance

 < 2250, 3750) cd/m2, < 3750, 5250) cd/m2, < 5250, 6750) cd/m2, < 6750, 8250) cd/m2, 
< 8250, 9750) cd/m2, < 9750, 11250) cd/m2, < 11250, 12750) cd/m2, < 12750, 14250> cd/m2

Rys. 5. Rozkład luminancji nieboskłonu dla 11 sierpnia 
a) z nałożoną siatką i numeracją pierścieni, b) z siatką o uśrednionych wartościach luminancji

Fig. 5. Luminance distribution 11-th of August 
a) with Tragenza mesh, b) with mesh and averaged luminance
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Patrząc na rysunki z siatkami nałożonymi na izolinie poszczególnych nieboskłonów, 
można zauważyć, że są segmenty, które w całości obejmują obszar o luminancji z jedne-
go zakresu wartości. Są to segmenty zarówno o najniższej (2250 cd/m2), jak i najwyższej 
(14250 cd/m2) jasności. Między tymi wartościami mieszczą się wszystkie średnie luminan-
cje poszczególnych segmentów. Dlatego skala szarości została opracowana w takich zakre-
sach jasności, które wynikały z podziałki umieszczonej przy izoliniach, co ostatecznie daje 
nam osiem przedziałów.

Na podstawie palet szarości, widać jak duże potrafią być lokalne zmiany jasności. Lumi-
nancja między sąsiednimi segmentami może różnić się nawet trzykrotnie (paleta szarości 
dla nieboskłonu z dnia 11 sierpnia, rys. 5).

5. Wykorzystanie rozkładów luminancji nieboskłonów 
dla potrzeb projektowania oświetlenia wnętrz światłem dziennym

Narysunkach 7a i 7b przedstawiono schematycznie usytuowanie miejsca pracy wzglę-
dem okna x. Pozostałe oznaczenia to odpowiednio: y – wysokość okna, z – szerokość okna. 
Na podstawie przekroju pionowego określono, które pierścienie będą miały wpływ na 
oświetlenie wewnątrz pomieszczenia, natomiast konkretne segmenty wybrane zostaną na 
podstawie rzutu poziomego (rys. 7b).

Znając uśrednione wartości luminancji można określić, które segmenty nieboskłonu 
będą decydować o rozkładzie natężenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz wartości 
wynikowe.

< 2250, 3750) cd/m2, < 3750, 5250) cd/m2, < 5250, 6750) cd/m2, < 6750, 8250) cd/m2, 
< 8250, 9750) cd/m2, < 9750, 11250) cd/m2, < 11250, 12750) cd/m2, < 12750, 14250> cd/m2

Rys. 6. Rozkład luminancji nieboskłonu dla 8 września 
a) z nałożoną siatką i numeracją pierścieni, 

b) z siatką o uśrednionych wartościach luminancji

Fig. 6. Luminance distribution 8-th of September 
a) with Tragenza mesh, 

b) with mesh and averaged luminance
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6. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski szczegółowe.
1) Na podstawie analizy obrazów HDR i opracowanych rozkładów luminancji stwierdzono 

dużą nierównomierność otrzymanych wartości.
2) W wyniku nałożenia siatki 145 elementowej na analizowaną powierzchnię półsfery moż-

liwe jest uśrednienie wartości luminancji w poszczególnych segmentach.
3) W wyniku uśrednienia wartości luminancji jako obszar o najniższej luminancji zidentyfi-

kowano rejon okołohoryzontalny.
4) Wartości wyznaczone dla pozostałych segmentów świadczą po raz kolejny o dużej nie-

jednorodności nie wynikającej bezpośrednio z położenia słońca na nieboskłonie.
5) Otrzymane wartości są wynikiem różnych grubości warstwy chmur w poszczególnych 

fragmentach półsfery.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako projekt 
badawczy nr N N506 267039 „Walidacja metody TDI oceny oświetlenia wnętrz światłem dziennym”.
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