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BLASKI I CIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO LED, NA PRZYKŁADZIE MODERNIZACJI ULICY BAŁUCKIEGO 
W KRAKOWIE

Streszczenie

Oświetlenie LED wykorzystywane jest coraz częściej nie tylko w domach, ale również w przestrzeni publicznej. W 
Krakowie w latach 2014–2015 realizowany jest program modernizacji oświetlenia ulicznego – SOWA. Przeprowadzono ana-
lizę porównawczą dotychczasowego oświetlenia oraz nowo montowanych lamp LED. Do analiz wybrano ulicę Bałuckiego, 
na której połowa prac została już ukończona i można było porównać obydwa rodzaje oświetlenia na niewielkim odcinku 
drogi. Przeanalizowano histogramy światła odbijanego od powierzchni asfaltu w zakresie pasma widzialnego. Zamontowa-
ne nowe oświetlenie LED ma charakterystykę bardziej zbliżoną do światła słonecznego niż stare lampy, w których domi-
nowała składowa czerwona. Udało się to uzyskać przy zachowaniu podobnego strumienia świetlnego. Długoterminowe 
skutki ekspozycji ludzi na oświetlenie LED powinny być przedmiotem dalszych badań.  
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LIGHTS AND SHADOWS OF STREET LED LIGHTNING — BAŁUCKIEGO STREET (CRACOW) 
MODERNIZATION EXAMPLE

Summary

LED lightning is used increasingly not only at houses but also at public domain. In the years 2014–2015 a program of 
modernization of street lighting — called SOWA is being implemented in Kraków. A comparative analysis of the existing 
lighting and the newly installed LED lamps was performed. For the purpose of analysis Bałuckiego street was selected, 
where half the work has already been completed and direct comparison of the two lighting types on a small stretch of 
road was possible. Histograms of light reflected from the surface of the asphalt in the range of the visible light spectrum 
were analyzed.

Installed new LED lighting has characteristics more similar to sunlight than the old lamps, which is dominated by the 
red component. This has been achieved while maintaining a similar luminous flux. Long-term effects of human exposure 
to LED lighting should be the subject of further research.


