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OŚWIETLENIE UZUPEŁNIAJĄCE W WARUNKACH 
NIEBOSKŁONU ZACHMURZONEGO

SUPPLEMENTARY LIGHTING INTERIOR FOR OVERCAST 
WEATHER CONDITIONS

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

W artykule omówiono metodę doświetlenia uzupełniającego PSALI pomieszczeń użytkowanych w ciągu 
dnia. Przedstawiono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia sztucznego dla wybranych dni w okresie od 
kwietnia 2011 do stycznia 2012 w warunkach klimatycznych Łodzi. Dodatkowe oświetlenie wyznaczono 
przy założeniu rzeczywistych pomiarów wykonanych dla modelu Heliobox oraz dla dni o wysokim stopniu 
zachmurzenia. Stwierdzono, że w analizowanych przypadkach wpływ na otrzymane wartości natężenia ma 
nie tylko rodzaj nieboskłonu, ale również wartość jego luminancji. Prawie dla wszystkich analizowanych 
przypadków warunek graniczny 500lx spełniony był na głębokości do 2 metrów, aczkolwiek dla 
1 przypadku nieboskłonu otrzymano wartość wymaganą praktycznie na całej głębokości pomieszczenia.
Słowa kluczowe: światło dzienne, oświetlenie uzupełniające, nieboskłon pochmurny

A b s t r a c t

The paper presents a PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting Interior) method dedicated 
for the room occupied during a day. Experimental results of artificial lighting illuminance based on the 
measurement form April 2011 till January 2012 are demonstrate. Supplementary lighting was estimated for 
a days with fully cloudy weather conditions. It was conclude that one of the important parameters is not 
only type o the sky (clear, intermediate or cloudy) but sky luminance as well. Almost for all analyzed cases 
the required level of illuminance 500lx is achieved at the depth of 2 meters. For one characteristic case 
additional lighting interior is not required.
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1. Wstęp

Rozważania na temat projektowania i realizacji budynków energooszczędnych coraz 
częściej wychodzą poza obszar tradycyjnej ochrony cieplnej [1, 2]. Wiele nowych aktów 
prawnych, czego najlepszym przykładem są przepisy wynikające z dyrektywy EPBD 
(Energy Performance Building Directive) oraz metod oceny oddziaływania budynków 
na środowisko np. BREEAM, LEED lub CASBEE [3, 4], poszerzają zakres dotychczaso-
wych zagadnień m.in. o aspekt oszczędności energii elektrycznej. W tradycyjnym (do-
tychczasowym) podejściu do obliczania, np. zapotrzebowania na ciepło budynku, urzą-
dzenia elektryczne oraz żarowe źródła światła wytwarzające dużą ilość wewnętrznych 
zysków ciepła wpływały zawsze korzystnie na końcowy bilans cieplny. Problemy zaczę-
ły pojawiać się dopiero w budynkach wyposażonych w systemy chłodzące, szczególnie 
tych oświetlanych światłem sztucznym w ciągu dnia, czyli w okresie dodatkowych zy-
sków ciepła od promieniowania słonecznego. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiła 
się potrzeba energooszczędnego wykorzystania światła dziennego, stanowiącego jedną 
z form energii odnawialnej [5].

Szacowanie ilości energii niezbędnej do oświetlenia uzupełniającego odbywa się naj-
częściej na podstawie wyników symulacji komputerowych [6]. Jak jednak wielokrotnie 
wykazywali autorzy niniejszego opracowania, stosowane do obliczeń teoretyczne mode-
le nieboskłonów nie do końca oddają rzeczywiste warunki oświetleniowe [7]. Na potrze-
by niniejszego artykułu wykorzystano rzeczywiste dane pomiarowe uzyskane dla nie-
boskłonów zachmurzonych. Do uzyskanych wartości natężenia oświetlenia dziennego 
w pomieszczeniu wykonanym w skali opracowano rozkłady natężenia oświetlenia uzu-
pełniającego.

2. Metoda PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting of Interiors)

2.1. Podstawy metody

Ze względu na zmienność intensywności i składu widmowego światła naturalnego, 
a także w związku ze zmianą natężenia oświetlenia w pomieszczeniu w miarę zwiększa-
nia się odległości od okna zachodzi konieczność doświetlania wnętrz światłem sztucznym 
nawet w porze dziennej. Celem systemów doświetlających jest zapewnienie wymagane-
go poziomu natężenia oświetlenia. Stosowanie ciągłego, uzupełniającego oświetlenia elek-
trycznego określane jest jako PSALI (Permanent Supplementary Artificial Lighting of the 
Interior) i wymaga użycia płynnego systemu sterowania (włączników oraz regulatorów 
mocy) zarówno manualnych, jak i automatycznych, dzięki którym możliwe jest dostoso-
wanie natężenia oświetlenia sztucznego do panujących w danej chwili warunków. Metoda 
PSALI, której schemat działania przedstawiono na rys. 1, oparta jest na trzech podstawo-
wych zasadach:
 – wykorzystaniu światła dziennego w sposób jak najbardziej efektywny,
 – zastosowaniu oświetlenia elektrycznego jako dopełnienie oświetlenia dziennego,
 – zapewnieniu jakościowych parametrów światła sztucznego na poziomie zbliżonym do 

światła dziennego.
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2.2. Oświetlenie uzupełniające

W przeciwieństwie do tradycyjnego oświetlenia sztucznego prawidłowe zaprojekto-
wanie oświetlenia uzupełnianego światłem dziennym stanowi zawsze niezależne zadanie 
projektowe. Podstawowa różnica polega na konieczności uwzględnienia silnie zmiennego 
i najczęściej występującego w płaszczyźnie prostopadłej (do płaszczyzny świecenia opraw), 
bocznego światła dziennego. Energooszczędne oświetlenie uzupełniające w przeciwień-
stwie do podstawowego wymaga także zastosowania systemów sterowania mocą, a tym 
samym światłością. Najczęściej oświetlenie podstawowe i uzupełniające projektowane jest 
jako odrębne systemy przez co należy je traktować rozdzielnie [8]. Ważnym aspektem sys-
temu oświetlenia uzupełniającego jest zagadnienie skuteczności świetlnej źródła światła, 
decydującej o końcowym zapotrzebowaniu na energię.

3. Wyniki

Na rysunkach 2–10 przedstawiono wyniki natężenia oświetlenia w systemie PSALI 
w poszczególnych odległościach od okna, stopniowanych co 1m. Przyjęto dwa poziomy do-
celowego natężenia oświetlenia: 500 i 750 lx. Obrazy nieboskłonu zamieszczonego na po-
szczególnych wykresach opisują rozkład luminancji zarejestrowany w czasie pomiarów. Dla 
wszystkich dziewięciu przypadków wybrano chwile czasowe w okolicach godziny połu-
dniowej, czyli w środkowej części dnia. Najniższe wartości wymaganego oświetlenia uzu-
pełniającego zarejestrowano 6 kwietnia 2011 (rys. 2). Dla pozostałych przypadków wartości 
są zbliżone, zaś oświetlenie uzupełniające do poziomu 500 lx wymagane jest od głębokości 
3 m. W niektórych przypadkach, przy granicznej wartości 750 lx, oświetlenie uzupełniają-
ce wymagane jest na całej głębokości pomieszczenia. Należy przy tym zaznaczyć, że war-
tość wymaganego natężenia oświetlenia uzupełniającego jest nie tylko funkcją luminancji 
nieboskłonu, ale również parametrów materiałowych zastosowanych we wnętrzu. Zgodnie 
z założeniami metody TDI [6] oraz możliwościami stanowiska badawczego [9] zmiennymi 
są zarówno przepuszczalności szyb, jak i jasność wnętrza.

Rys. 1. Schemat graficzny natężenia oświetlenia zgodnie z PSALI

Fig. 1. Graphical representation of illuminance distribution according to PSALI



410

Rys. 2. Natężenie PSALI dla 06-04-2011, godzina 12:11

Fig. 2. Illuminance of PSALI for 06-04-2011 at 12:11

Rys. 3. Natężenie PSALI dla 11-04-2011, godzina 12:07

Fig. 3. Illuminance of PSALI for 11-04-2011 at 12:07

Rys. 4. Natężenie PSALI dla 25-07-2011, godzina 11:38

Fig. 4. Illuminance of PSALI for 25-07-2011 at 11:38
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Rys. 5. Natężenie PSALI dla 15-11-2011, godzina 11:59

Fig. 5. Illuminance of PSALI for 15-11-2011at 11:59

Rys. 6. Natężenie PSALI dla 17-11-2011, godzina 11:59

Fig. 6. Illuminance of PSALI for 17-11-2011 at 11:59

Rys. 7. Natężenie PSALI dla 30-11-2011, godzina 12:09

Fig. 7. Illuminance of PSALI for 30-11-2011 at 12:09
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Rys. 10. Natężenie PSALI dla 18-01-2012, godzina 13:07

Fig. 10. Illuminance of PSALI for 18-01-2012 at 13:07

Rys. 9. Natężenie PSALI dla 18-01-2012, godzina 12:01

Fig. 9. Illuminance of PSALI for 18-01-2012 at 12:01

Rys. 8. Natężenie PSALI dla 01-12-2011, godzina 12:06

Fig. 8. Illuminance of PSALI for 01-12-2011 at 12:06
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Rys. 11. Zestawienie wyników dla wymaganego, minimalnego natężenia 500 lx

Fig. 11. Results set for required, minimum value of 500 lx
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Na rysunku 11 zestawiono wyniki dla omówionych 9 oraz dodatkowych 9 pomiarów 
wykonanych o różnych porach dnia i roku. Dla 2 chwil czasowych w dniu 15 listopada ko-
nieczne było doświetlenie wnętrza na całej głębokości, aby uzyskać natężenie na poziomie 
500 lx. Jednocześnie aż dla 11 chwil czasowych w najgłębszej części pomieszczenia (9 metr) 
niezbędne było pełne doświetlenie światłem sztucznym.

4. Wnioski

W artykule przedstawiono wstępną ocenę ilościową oświetlenia uzupełniającego, nie-
zbędnego dla warunków nieboskłonu pochmurnego. Wyznaczone wielkości różnią się istot-
nie, co jest efektem zarówno przyjętych materiałów przeszkleń i przegród pełnych, jak i 
różnej luminancji sfery niebieskiej. W odniesieniu do modeli teoretycznych, których wyni-
ki prezentowano we wcześniejszych pracach autorów, należy stwierdzić, że nie dają one peł-
nego odwzorowania rzeczywistych warunków oświetleniowych.

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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