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Światło pośrednie jest atrakcyjnym sposobem oświetlania 
zarówno pod  względem oświetleniowym, jak i  estetycz-
nym. Obserwator nie widzi bezpośrednio źródeł światła, 

a  rozsył strumienia świetlnego kształtowany jest nie tylko przez 
oprawę oświetleniową, lecz także elementy architektoniczne znaj-
dujące się w jej otoczeniu. Jednak pewnym problemem w stoso-
waniu instalacji oświetlenia pośredniego jest zazwyczaj ich mała 
sprawność eksploatacyjna. Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie wyników badań skonstruowanego modelu oprawy 
oświetlenia pośredniego, w którym jako źródła światła wykorzy-
stano paski LED.

Założenia konstrukcyjne
Konstruując oprawę oświetlenia pośredniego, przyjęto poniż-

sze założenia:
– źródło światła – diody LED w  formie pojedynczej lub 

w paskach albo jako moduły,
– dwie temperatury barwowe diod LED w jednej oprawie (cie-

pła i neutralna),
– minimalny strumień świetlny emitowany przez jedną oprawę 

10  000  lm przy maksymalnym wysterowaniu wszystkich 
diod LED,

– niezależne sterowanie diodami o każdej z barw,
– oddzielna regulacja strumienia świetlnego diod o każdej bar-

wie w zakresie od 10 do 100%,
– możliwość regulacji wysokości zawieszenia oprawy względem 

su� tu w zakresie od 20 do 40 cm.

Konstrukcja oprawy oświetlenia pośredniego
Wybór diod LED i komponentów do ich zasilania dostępnych 

obecnie na rynku jest bardzo duży. Istnieje możliwość zakupu 
tańszych elementów nieznanych producentów, dla których nie 
określono jednak parametrów świetlnych albo których parametry 
świetlne nie są potwierdzone żadnymi certy� katami. Konstru-
owana oprawa miała charakteryzować się strumieniem świetlnym 
nie mniejszym niż 10  000  lm – bardzo dużym jak na dostępne 

obecnie oprawy LED oświetlenia wewnętrznego. Dodatkowym 
założeniem była możliwość zmiany barwy światła emitowanego 
przez oprawę dzięki oddzielnej regulacji poziomu świecenia 
diod LED o dwóch różnych temperaturach barwowych. Dla speł-
nienia tych założeń zastosowano gotowe komponenty znanego 
producenta, który mógł dostarczyć zarówno dobrej jakości LED-y,
jak i  zasilacze z  możliwością sterowania strumienia świetlnego 
diod. Po analizie dostępnych na rynku produktów, do konstruk-
cji opraw wybrano komponenty � rmy Osram. Jako źródło świa-
tła zastosowano paski LED typu LINEARLight POWER Flex 
– LF06P2 o wskaźniku oddawania barw powyżej 80. W tabeli 1 
przedstawiono wybrane katalogowe parametry świetlne produk-
tów tego typu. Analiza przestawionych parametrów świetlnych 
wskazuje, że w oprawie należało zastosować dwa paski typu LINE-
ARLight POWER Flex - LF06P2: jeden o barwie ciepłej i drugi 

Model oprawy oświetlenia pośredniego LED
Andrzej Pawlak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Krzysztof Zaremba, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

o  brawie neutralnej. Suma strumieni świetlnych tych pasków 
wynosiła 10 336 lm, co spełniało warunek osiągnięcia strumienia 
świetlnego 10 000 lm z oprawy.

Cały pasek LED typu LINEARLight POWER Flex – LF06P2 
ma długość 3 m (z możliwością podziału co 15 cm), szerokość 
8 mm i wysokość 3 mm. Z parametrów tych wynikało, że należy 
wykonać oprawę o  długości powierzchni świecącej wynoszącej 
3 m dla jednej barwy światła. Jednak ze względów praktycznych 
postanowiono skonstruować oprawę o  długości powierzchni 
świecącej wynoszącej 1,5 m. Na płaskowniku aluminiowym o dłu-
gości 1,6 m, szerokości 50 mm i grubości 10 mm równomiernie 
przyklejono cztery paski LED, po dwa w każdej barwie. W celu 
zachowania symetrii osiowej plamy świetlnej podczas zmiany 
barwy światła oprawy dwa paski o temperaturze barwowej 2700 
K przyklejono bliżej brzegów płaskownika, a paski o temperaturze 
barwowej 5000 K bliżej środka. Na fotogra� i 1 przedstawiono ele-
mentarny fragment pasków ledowych o długości 15 cm po zamon-
towaniu w modelu oprawy.

Paski LED typ LINEARLight POWER Flex – LF06P2 przysto-
sowane są do zasilania napięciem 24 V. Katalogowa moc każdego 
z  pasków LED wynosi 68  W. Do ich zasilania wybrano zasilacze 
typu OPTOTRONIC® OT 80/220-240 DIM P � rmy OS� M. 
Umożliwiają one zasilanie pasków LED o maksymalnej mocy 80 W, 
a jednocześnie wyposażone są w sterowanie typu 1÷10 V. Do zasi-
lania każdej oprawy zastosowano dwa takie zasilacze, po jednym do 
pasków LED o każdej z barw. Do włączania i wyłączania zasilania 
oraz regulowania strumienia świetlnego zastosowano wyłącznik 
z potencjometrem typu DIM MCU P � rmy OS� M. Po zmonto-
waniu opraw wraz z układem zasilania okazało się, że potencjometr 
ten umożliwia całkowite ściemnienie paska diod  LED o  każdej 
z  barw. Jednocześnie zauważono, że charakterystyki regulacyjne 
układu (zasilacza z potencjometrem) nie są równomierne, tzn. ten 
sam kąt obrotu potencjometru w różnych miejscach skali powoduje 
różny stopień zmiany strumienia świetlnego.

Na fotogra� i 2 pokazano model oprawy oświetlenia pośred-
niego od strony su� tu, z zamontowanym radiatorem wraz z ukła-
dem sterującym. Na fotogra� ach od 3 do 5 widoczne są natomiast 

oprawy z zaświeconymi diodami o barwie ciepłej, neutralnej oraz 
jednocześnie obiema.

Wyniki pomiarów fotometrycznych modelu oprawy 
oświetlenia pośredniego

Pierwotnym założeniem było wykonanie oprawy, w  której 
do  dolnej powierzchni płaskownika aluminiowego przykręcona 
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Fot. 1. Elementarny fragment pasków ledowych o długości 15 cm zamontowanych w modelu oprawy

Rys. 1. Charakterystyka czasowa spadku strumienia świetlnego oprawy o temperaturze barwowej 
2700 K z przesłoną PMMA w trakcie jej rozgrzewania

Rys. 3. Charakterystyka czasowa spadku strumienia świetlnego oprawy o temperaturze barwowej 
2700 K z radiatorem w trakcie jej rozgrzewania

Rys. 4. Charakterystyka czasowa spadku strumienia świetlnego oprawy o temperaturze barwowej 
5000 K z radiatorem w trakcie jej rozgrzewania

Rys. 2. Charakterystyka czasowa spadku strumienia świetlnego oprawy o temperaturze barwowej 
5000 K z przesłoną PMMA w trakcie jej rozgrzewania

Fot. 2. Widok modelu oprawy oświetlenia pośredniego od strony su� tu z zamontowanym radiatorem wraz z układem sterującym

Fot. 3. Widok modelu oprawy oświetlenia pośredniego od strony su� tu z zaświeconymi diodami o barwie ciepłej
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