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WPŁYW ROZKŁADU WIDMOWEGO MOCY PROMIENISTEJ ULICZNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
TYPU LED NA ZANIECZYSZCZANIE ŚWIATŁEM OTOCZENIA

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę propagacji widmowego strumienia świetlnego emitowanego przez uliczne oprawy 
LED. Diody LED w zależności od technologii wykonania emitują światło białe o różnych temperaturach barwowych, a 
tym samym o różnorodnej zawartości w ich promieniowaniu światła z zakresu niebieskiego. Jako że istnieje negatywny 
wpływ światła niebieskiego na organizm ludzki oraz środowisko naturalne należy dążyć do ograniczania efektu zanieczysz-
czenia otoczenia tego rodzaju światłem. W pracy wskazano, że poprzez stosowanie źródeł LED o niskich temperaturach 
barwowych lub optymalizowanych klastrów LED oraz redukcję mocy opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie istnieją 
wskazania do zapewniania wysokich poziomów luminancji, możliwa jest reedukacja zanieczyszczenia otoczenia światłem 
niebieskim. Obecnie kluczowym parametrem przy wyborze opraw drogowych jest ich skuteczność świetlna, dlatego też 
przeprowadzona została analiza wartości tego parametru w przypadku proponowanych rozwiązań. 

Piotr Jakubowski

E-mail: piotr.7akubowski@gmail.com

THE INFLUENCE OF THE SPECTRAL POWER DISTRIBUTION OF THE STREET LIGHTING LED LIGHT 
SOURCES ON BLUE LIGHT POLLUTION IN THE AREA

Summary

The paper presents analysis of spectral flux distribution by LED street lamps. Depends on applied technology, LEDs 
can generate white light in wide verity of correlated color temperature (CCT), and different content of blue light in their 
spectrum. As blue light might have negative influence on human being and natural environment — the article presents 
methods which help to reduce this kind of light pollution. The paper shows that blue light pollution might be limited by 
using LEDs with low CCT and optimized LED clusters with relative spectral power distribution (SPD) similar to high pres-
sure sodium lamps. This goal can be also achieved by decreasing lamp power, while high luminance level is not required 
(i.e. dimming). Nowadays, luminous efficiency is a key parameter which influences users on lamp choice, thus analysis  of 
this parameter is presented for proposed solutions.


