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Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych 
ilustrujących wpływ oświetlenia parkowego na emisję strumienia świetlnego 
w górną półprzestrzeń. Korzystając z programu komputerowego DIALux 4.13. 
opracowano trójwymiarowy model parku w Białkowie. Poza rozmieszczeniem 
alejek parkowych wraz z latarniami dodatkowo w rozważaniach uwzględniono 
także scenariusze, w ramach których przeanalizowano wpływ budynków oraz 
roślinności na wartość strumienia świetlnego wysyłanego w kierunku 
nieboskłonu. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można zauważyć zna-
czące zmiany natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej w zależności od 
zamodelowania infrastruktury parku. Obliczenia przeprowadzono równolegle 
na dwóch komputerach o różniących się mocach obliczeniowych. Uzyskane 
wyniki obliczeń wskazują, że poza mocą obliczeniową komputera, na czas 
trwania obliczeń istotny wpływ ma również uwzględnienie w modelu parku 
roślinności. 
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1. Wstęp  

Oświetlenie terenów zielonych (skwerów, parków) jest istotnym elementem 
infrastruktury zarówno miejskiej, jak i podmiejskiej. Pełni ono ważną funkcję 
użytkową, m.in. poprawia poczucie bezpieczeństwa spacerowiczów, umożliwia 
pokonanie ewentualnych przeszkód [1, 2, 3, 4]. Z użytkowaniem oświetlenia 
elektrycznego wiąże się jednak emisja światła w górną półprzestrzeń, która jest 
źródłem zanieczyszczenia światłem. Problem ten jest szczególnie istotny dla osób 
prowadzących obserwacje astronomiczne nocnego nieba [5]. Z uwagi na zasięg 
zanieczyszczenia światłem, zagadnienie to nabiera bardzo istotnej rangi, co wymusza 
podjęcie działań zaradczych, które mogą być realizowane już na etapie projektowania 
oświetlenia.  

Dzięki gwałtownemu rozwojowi techniki komputerowej, nieocenionym 
narzędziem przy projektowaniu oświetlenia i tworzeniu wizualizacji są programy 
komputerowe. Za ich pomocą można stworzyć dowolny trójwymiarowy kompleks 
zieleni wraz z infrastrukturą oświetleniową i dokonać obliczeń oświetleniowych. 
Przeniesienie rzeczywistych obiektów do wirtualnej rzeczywistości jest jednak zada-
niem czasochłonnym. Wierne odzwierciedlenie obiektów determinuje ich realizm. 
Warto jednak zaznaczyć, że stopień wierności odwzorowania trójwymiarowych 
modeli ma istotny wpływ na czas obliczeń. Powstaje zatem uzasadnione pytanie, jak 
stopień wierności odwzorowania rzeczywistych obiektów wpływa na wyniki obliczeń, 
na podstawie których dokonywana jest ocena zanieczyszczenia światłem, którego 
źródłem jest infrastruktura oświetleniowa? W celu udzielenia odpowiedzi na to 
pytanie, przeprowadzono obliczenia dla trójwymiarowego modelowego parku, 
rozważając kilka wariantów. 

Należy podkreślić, że istnieje kilka metod oceny wpływu zewnętrznych instalacji 
oświetleniowych na zjawisko zanieczyszczenia światłem. Jednym ze sposobów 
ilościowej oceny wzrostu jasności nocnego nieba jest posłużenie się miernikiem SQM 
(ang. Sky Quality Meter) [6]. Tego typu urządzenia zazwyczaj instaluje się na dachach 
budynków (np. obserwatoriów astronomicznych) [7]. Możliwym jest także 
przeprowadzenie pomiarów terenowych [8]. Jednak w celu sformułowania 
rzeczowych wniosków, zachodzi potrzeba przeprowadzenia wielu pomiarów 
rozłożonych w czasie, albowiem na zanieczyszczenie światłem mają wpływ także 
warunki pogodowe (np. zachmurzone niebo). Jak wynika z literatury, chmury 
przyczyniają się do wzrostu luminancji nocnego nieba [9]. 

Inną z metod oceny wpływu instalacji oświetleniowych na zanieczyszczenie 
światłem jest wykorzystanie dronów [10, 11]. Instalując na pokładzie drona 
specjalistyczną aparaturę pomiarową, można dokonać oceny wpływu konkretnej 
instalacji oświetleniowej na efekt zanieczyszczenia światłem. Warto jednak zaznaczyć, 
że rozwiązanie to jest bardzo kosztowne. Ceny specjalistycznych dronów (umożli-
wiających zainstalowanie aparatury pomiarowej) są wysokie, do tego dochodzi jeszcze 
koszt sprzętu pomiarowego, którego cena może przekroczyć koszt zakupu drona. 



Oczywiście operator drona powinien legitymować się stosownym świadectwem 
kwalifikacyjnym. 

Biorąc pod uwagę koszty (czy to finansowe – wynikające z zakupu specja-
listycznego sprzętu, czy to „czasowe” – wynikające z potrzeby rozłożenia pomiarów 
w czasie) w pracy zdecydowano do oceny zanieczyszczenia światłem wykorzystać 
oprogramowanie komputerowe. Jego największą zaletą jest to, że można zasymu-
lować różne scenariusze bez ponoszenia nakładów finansowych. Istnieje kilka 
programów komputerowych do projektowania oświetlenia [12, 13, 14, 15]. Do 
zamodelowania trójwymiarowego parku zdecydowano się skorzystać z popularnego 
programu komputerowego DIALux.wym 117 

2. Opis lokalizacji i charakterystyka parku w Białkowie 

Białków to wieś znajdująca się w województwie dolnośląskim, oddalona od 
Wrocławia o około 50 km. Miejscowość charakteryzuje się dużą liczbą terenów 
rolniczych oraz lasów, znajduje się tam zaledwie kilka domów mieszkalnych (rys. 1).  

 

 

Rys. 1. Poglądowa ilustracja położenia parku w Białkowie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Google. 

 

Obserwatorium astronomiczne w Białkowie, które obecnie jest Ośrodkiem 
Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, składa się z kilku budynków 
[16]. W pawilonie A (rys. 2) wyposażonym w kopułę o średnicy blisko 6 m znajduje się 
refraktor, który jest głównym instrumentem obserwatorium. W budynku B znajduje 
się instrument przejściowy z obiektywem 2,5 cala, natomiast w pawilonie C 
umieszczono szukacz komet. Z obserwatorium w kierunku pałacu (dawnego domu 



mieszkalnego należącego do von Wutschichowsky) prowadzi zabudowany korytarz – 
łącznik D. Sam pałac jest neogotyckim budynkiem z czerwonej cegły, wzniesionym 
przez astronoma–amatora Leo Wutschichowsky’ego w latach 1854–1927 [17]. 
Nakryty jest dwuspadowym dachem o niewielkim nachyleniu połaci. W bryle budynku 
znajdują się dwie wieże. Zespół budynków otacza zabytkowy park o powierzchni około 
2 ha. Całość parku jest ogrodzona. Poza ogrodzeniem znajduje się parking dla 
odwiedzających.  

Po remoncie pałacu oraz rewitalizacji parku, wzdłuż głównych alejek parkowych 
oraz parkingu zainstalowano latarnie. Lokalizację poszczególnych słupów 
oświetleniowych naniesiono na planie sytuacyjnym (rys. 2). Na tym samym planie 
zamieszczono położenie poszczególnych budynków oraz zdjęcia wykonane z kilku 
miejsc parku. Miejsca, z których wykonano zdjęcia, zaznaczono strzałkami. 

 

Rys. 2. Poglądowa ilustracja rozmieszczenia alejek, latarni oraz budynków w parku 

Źródło: opracowanie własne. 
 

3. Różne warianty trójwymiarowego modelu parku 

3.1.  Dane na temat zastosowanych opraw oświetleniowych 

Na słupach oświetleniowych o wysokości 4,5 m zainstalowano oprawy 
oświetleniowe wykonane w technologii LED o dwóch rodzajach układów optycznych 
SP i ME. Według informacji producenta opraw oświetleniowych optyka SP przewi-
dziana jest do oświetlania wąskich ciągów pieszych, natomiast optyka ME do ciągów 
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szerszych, w tym parkingów. Informacje na temat podstawowych danych technicz-
nych opraw oświetleniowych zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne dotyczące opraw oświetleniowych, które zainstalo-
wano na słupach oświetleniowych w parku w Białkowie 

Parametr Wartość Zdjęcie oprawy oświetleniowej 
Moc czynna pobierana przez oprawę 
oświetleniową (P) 

30 W 

 

Całkowity strumień świetlny źródeł światła 
(Φ) 

4000 lm 

Sprawność oprawy oświetleniowej (ηo) 89,5% 
Udział strumienia świetlnego emitowanego w 
dolną półprzestrzeń (Φv) 

100% 

Skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej 119 lm/W 
Temperatura barwowa najbliższa (Tcp) 2700 K 
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra) ≥ 80 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Podstawowym parametrem fotometrycznym każdej oprawy oświetleniowej jest 

strumień świetlny. Podana w tabeli 1 wartość całkowitego strumienia świetlnego 
odnosi się do matrycy LED. Bezpośrednie nałożenie wtórnego układu optycznego 
(soczewek) na matrycę LED spowoduje, że część wytworzonego strumienia 
świetlnego przez gołe, nieosłonięte źródła LED zostanie pochłonięta. Miarą 
poniesionych strat jest sprawność optyczna oprawy oświetleniowej. Sprawność 
o wartości 89,5% oznacza, że 10,5% strumienia świetlnego zostanie bezpowrotnie 
stracona (pochłonięta) przez elementy optyczne oprawy oświetleniowej.  

Ogólnie rzecz biorąc, strumień świetlny emitowany przez oprawę oświetleniową 
można podzielić na dwie składowe. Pierwszą z nich jest strumień świetlny emitowany 
w dolną półprzestrzeń (w kierunku podłoża). Drugą składową jest strumień świetlny 
emitowany w górną półprzestrzeń (w kierunku nieboskłonu). Według danych 
zamieszczonych w specyfikacji, w odniesieniu do obu opraw oświetleniowych 
(z optyką SP oraz ME), cały strumień świetlny wysyłany jest w dolną półprzestrzeń, co 
z punktu widzenia ograniczenia wpływu na zanieczyszczenie światłem, jest cechą 
szczególnie pożądaną. 

Parametrem będącym miarą energooszczędności sprzętu oświetleniowego jest 
skuteczność świetlna. Im wyższa jest jego wartość, tym oprawa oświetleniowa jest 
bardziej energooszczędna. Skuteczność świetlną oblicza się jako iloraz wysyłanego 
przez oprawę oświetleniową strumienia świetlnego do pobranej mocy czynnej. 
Skuteczność świetlna parkowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii 
LED obecnie przekracza 100 lm/W. Bardzo często w wymaganiach, zawartych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego, określa się minimalną wartość skuteczności 
świetlnej, która zazwyczaj wynosi 110 lm/W. 



Barwę światła emitowanego przez lampę określa parametr temperatura barwowa 
najbliższa. Im temperatura barwowa najbliższa jest niższa, tym barwa jest cieplejsza, 
przesunięta w stronę czerwieni. Natomiast im temperatura barwowa najbliższa jest 
wyższa, tym barwa staje się zimniejsza. Wobec faktu, że wraz ze wzrostem temperatury 
barwowej zwiększa się komponent światła niebieskiego w widmie promieniowania, co 
wzmaga wzrost jasności nocnego nieba [18], preferowane są oprawy oświetleniowe 
o ciepłej barwie światła (najlepiej o wartości temperatury barwowej nieprzekraczającej 
3000 K). 

Kolejnym parametrem opisującym promieniowanie emitowane przez oprawy 
oświetleniowe jest ogólny wskaźnik oddawania barw, którego wartość maksymalna 
wynosi 100. Uznaje się, że im wartość tego parametru jest wyższa, tym wierniej są 
oddawane barwy oświetlanych przedmiotów. W przypadku oświetlania terenów 
zielonych wskazane jest, aby wartość tego parametru nie była mniejsza niż 60 [19]. 
Zastosowane oprawy oświetleniowe charakteryzują się bardzo dobrymi (jak na 
oświetlenie zewnętrzne) właściwościami oddawania barw. 

Bez względu na typ zastosowanego układu optycznego, parametry elektryczne 
(moc czynna), fotometryczne (strumień świetlny, sprawność oprawy oświetleniowej, 
skuteczność świetlna) i kolorymetryczne (temperatura barwowa najbliższa, ogólny 
wskaźnik oddawania barw) opraw oświetleniowych są identyczne. Zastosowanie 
różnych układów optycznych ma wpływ na sposób dystrybucji światła. Podstawowym 
sposobem prezentacji rozsyłu światła przez oprawę oświetleniową jest bryła 
fotometryczna [20]. Jest ona zbiorem przestrzennie rozłożonych wektorów światłości, 
które mają początek w środku świetlnym oprawy. Bryły fotometryczne opraw 
oświetleniowych zainstalowanych w parku w Białkowie zamieszczono w formie 
graficznej w tabeli 2.  

Tabela 2. Graficzna ilustracja sposobu dystrybucji światła przez oprawy oświetleniowe z różną 
optyką wraz z informacją na temat miejsca ich zainstalowania 

 
Oprawy oświetleniowe 

z optyką SP z optyką ME 

Bryły 
fotometryczne 

światłości 

  
 

 



Tabela 2. (cd.) 

Krzywe 
światłości 

  
Miejsce 

zainstalowania 
Na słupach S2–S10 Na słupach S1, S11–S19 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Dodatkowo, poza trójwymiarowym widokiem bryły fotometrycznej zamieszczono 
na wykresie biegunowym krzywe światłości. Są one śladami przecięcia bryły 
fotometrycznej wzdłuż dwóch wzajemnie względem siebie prostopadłych płaszczyzn 
C0–C180 i C90–C270. Taka dodatkowa forma prezentacji sposobu dystrybucji światła, 
zdaniem autorów, umożliwi lepsze zwizualizowanie kształtu bryły fotometrycznej. 

W większości przypadków, na jednym słupie zainstalowano jedną oprawę 
oświetleniową. Na słupach usytuowanych przed wejściem głównym do pałacu (słupy 
S12 i S13) zainstalowano po dwie oprawy oświetleniowe. Bliższe informacje na temat 
sposobu montażu opraw oświetleniowych zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Informacja na temat sposobu oraz liczby zainstalowanych opraw oświetleniowych  

 Oprawy oświetleniowe 
z optyką SP z optyką ME 

Sposób 
zainstalowania 

Bezpośrednio 
na słupach po 
jednej oprawie 
oświetleniowej 

Bezpośrednio na słupach po jednej oprawie 
oświetleniowej w przypadku słupów: S1, S11, 
S18 i S19 
Na wysięgniku o długości 1 m i kącie nachylenia 
10º po jednej oprawie oświetleniowej w 
przypadku słupów: S15–S17 
Na wysięgnikach dwuramiennych o długości 
ramion 0,3 m i kącie nachylenia 10º w przypadku 
słupów: S12 i S13 

Liczba opraw 
oświetleniowych 

9 11 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.2.  Trójwymiarowe modele parku w Białkowie 

W celu przeanalizowania wpływu instalacji oświetlenia parkowego na emisję 
strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń (w kierunku nieboskłonu), rozważono 
kilka scenariuszy. Pierwszy z nich (wariant 1) jest odzwierciedleniem pustej przestrzeni 
parkowej. W wariancie tym nie uwzględniono infrastruktury parku (brak budynków, 
zieleni, przy alejkach parkowych zamieszczono jedynie latarnie).  

W kolejnym scenariuszu (wariant 2) odwzorowano budynki znajdujące się 
w parku. Należy zaznaczyć, że przygotowanie trójwymiarowych modeli zabudowy jest 
czasochłonnym zajęciem, dlatego też w procesie projektowania oświetlenia alejek 
parkowych, projektanci zwykle ograniczają się do rozmieszczenia wyłącznie opraw 
oświetleniowych. Korzystając z dostępnych w programie komputerowym DIALux brył 
(takich jak: prostopadłościan, ostrosłup, walec), którym nadano wymagane wymiary, 
odwzorowano trójwymiarowe modele budynków. W celu nadania poszczególnym 
obiektom wyglądu zbliżonego do tego w rzeczywistości, na powierzchnie brył 
nałożono tekstury. 

 W następnym scenariuszu (wariant 3) podjęto próbę uwzględnienia w parku 
drzew. Dysponując mapą ilustrującą ich rozmieszczenie, poszczególne drzewa 
usytuowano we wskazanych miejscach. W tym celu skorzystano z gotowych, 
standardowych trójwymiarowych modeli drzew dostępnych w bibliotece programu 
komputerowego DIALux. Należy podkreślić, że każdy gatunek drzew ma swoje 
charakterystyczne, niepowtarzalne cechy, co w praktyce oznacza, iż każda roślina jest 
inna. Dodatkowo w miarę upływu czasu, wraz ze wzrostem drzew, zmienia się ich 
wygląd oraz wymiary. Dokładne odwzorowanie trójwymiarowego modelu drzewa jest 
zatem zadaniem bardzo trudnym i czasochłonnym. Należy mieć także na uwadze fakt, 
że wraz ze wzrostem detali, przy odwzorowaniu rośliny zwiększa się liczba płaszczyzn, 
co ma istotne przełożenie na czas trwania obliczeń. Biorąc pod uwagę znaczną liczbę 
drzew uwzględnioną na mapie parku w Białkowie (240 szt.), zdecydowano się 
w sposób przybliżony przedstawić drzewa, których korony odwzorowują bryły 
zamknięte, przypominające kształtem paraboloidę obrotową. Wprowadzając do 
trójwymiarowego parku zieleń (drzewa) oraz podłoże przyjęto, że trójwymiarowy 
model parku odpowiada porze letniej, a wysokość obiektów imitujących drzewa nie 
przekracza 8 m. 

Kolejny scenariusz (wariant 4) uwzględnia poza zielenią, budynki znajdujące się 
w parku. Innymi słowy, rozwiązanie to jest połączeniem wariantów 2 i 3.  

Wobec faktu, że roślinność w parku Białkowie jest bujna (drzewa są wysokie, 
a średnice koron większe niż w domyślnych modelach drzew), zdecydowano się 
zwiększyć wymiary drzew, co uwzględniono w ostatnim scenariuszu (wariant 5). 
W ostatnim wariancie przyjęto wysokość drzew od 15 m do 18 m, a średnice koron 
zwiększono do 8,5 m. Trójwymiarowe modele parku w Białkowie dla pięciu wariantów 
zamieszczono na rysunku 3. 
 



a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

e) 

 

Rys. 3. Trójwymiarowe modele parku w Białkowie przygotowane programie komputerowym 
DIALux: a) wariant 1, b) wariant 2, c) wariant 3, d) wariant 4, e) wariant 5 

Źródło: opracowanie własne.  



W programie komputerowym DIALux, poszczególnym powierzchniom można 
przypisać określoną wartość całkowitego współczynnika odbicia. Jest to wielkość, 
która dostarcza informacji na temat tego, ile procent strumienia świetlnego, pada-
jącego na daną powierzchnię, zostanie od niego odbita. Dane na temat przyjętych 
wartości całkowitego współczynnika odbicia w odniesieniu do poszczególnych 
powierzchni, zamieszczono w tabeli 4. 

Tabela 4. Przyjęte wartości całkowitego współczynnika odbicia 

Rodzaj  
powierzchni 

podłoże drzewo latarnia budynek A, B, C 
trawa alejka pień korona słup elewacja dach 

 Całkowity 
współczynnik 

odbicia 
16% 36% 19% 11% 30% 85% 39% 

Rodzaj  
powierzchni 

budynek D wieża bud. D i E budynek E 
elewacja dach elewacja dach elewacja dach oranżeria 

 Całkowity 
współczynnik 

odbicia 
26% 26% 23% 26% 23% 39% 10% 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

4. Wizualizacja oświetlenia parku wraz z jego oceną wpływu na 
zanieczyszczenie światłem 

4.1.  Komputerowe wizualizacje oświetlenia parku w Białkowie 

Wizję oświetlanych obiektów oddają trójwymiarowe wizualizacje komputerowe. 
Korzystając z narzędzi komputerowych istnieje możliwość przedstawienia w sposób 
plastyczny obrazu oświetlanych obiektów, wraz z oddaniem takich detali, jak gra 
światła i cienia. Na rysunku 2. zamieszczono wizualizację oświetlenia parku w Białko-
wie, z uwzględnieniem poszczególnych scenariuszy (wariantów). Zaprezentowane na 
zdjęciach rezultaty (rys. 4) są efektem przeprowadzonych obliczeń komputerowych. 
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Rys. 4. Oświetlenie parku w Białkowie przygotowane programie komputerowym DIALux po 
wykonanych obliczeniach: a) wariant 1, b) wariant 2, c) wariant 3, d) wariant 4, e) wariant 5 

Źródło: opracowanie własne.  



4.2.  Czas trwania obliczeń symulacyjnych 

Czas trwania obliczeń numerycznych uzależniony jest od dwóch czynników. 
Pierwszym, najistotniejszym według autorów, jest stopień wierności odwzorowania 
trójwymiarowego parku. Kolejnym są parametry techniczne użytego do obliczeń 
komputera. Istotnymi elementami komputera, mającymi wpływ na czas trwania 
obliczeń, są procesor oraz karta graficzna. Obliczenia przeprowadzono równolegle na 
dwóch komputerach. Pierwszy z nich (komputer 1) wyposażony jest w procesor Intel 
i7–9750Hf i kartę graficzną NVIDIA 1660 TI 6GB, natomiast drugi (komputer 2) ma 
zainstalowany procesor Intel E5–1620 i kartę graficzną NVIDIA 1060 3GB. 
Zarejestrowany czas trwania obliczeń realizowanych przez poszczególne komputery 
dla pięciu modeli (wariantów) wirtualnego parku zestawiono w tabeli 5. Czas podano 
w formacie gg:mm:ss (godziny:minuty:sekundy). Wobec faktu, że informacja na temat 
czasu trwania obliczeń w programie DIALux przestaje być dostępna w chwili ich 
zakończenia, zaszła potrzeba skorzystania z autorskiego oprogramowania. Narzędzie 
to umożliwia zapisanie do pliku tekstowego zarejestrowanego czasu trwania procesu 
obliczeniowego. 

 
Tabela 5. Czas trwania obliczeń w programie komputerowym DIALux 

Wariant Opis 
Czas obliczeń 

[gg:mm:ss] 

Komputer 1 Komputer 2 

1 same alejki parkowe 00:25:36 00:34:08 

2 alejki parkowe wraz z budynkami 01:05:59 01:31:45 

3 alejki parkowe wraz z drzewami 10:15:20 14:34:08 

4 alejki parkowe z budynkami oraz drzewami 10:35:20 14:58:08 

5 
alejki parkowe z budynkami oraz wysokimi 
drzewami 

11:56:38 15:12:14 

Źródło: opracowanie własne.  
 

Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem stopnia wierności odwzorowania 
trójwymiarowego modelu parku (w celu uzyskania większego realizmu), wydłuża się 
czas trwania obliczeń. W istotny sposób na czas obliczeń wpływ mają trójwymiarowe 
modele drzew. 

4.3.  Rozkład natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej nad parkiem 

Nad wirtualnym modelem trójwymiarowego parku, na wysokości 23 m, 
równolegle do podłoża, wprowadzono siatkę obliczeniową o wymiarach 400 × 440 m. 



Rozmiar siatki obliczeniowej przyjęto eksperymentalnie. Punkty obliczeniowe na 
siatce rozmieszczono w równych odstępach co 1 m. Dla każdego z tych punktów 
obliczono w programie komputerowym DIALux natężenie oświetlenia. Rezultaty 
obliczeń w formie wizualizacji rozkładu natężenia oświetlenia, dla poszczególnych 
wariantów, zamieszczono na rysunkach 5–9. W celu ułatwienia dokonania analizy 
uzyskanych danych, na wszystkich rysunkach przyjęto identyczną skalę barwną. 

 

4.4.  Wartości strumienia świetlnego emitowane w kierunku nieboskłonu 
przez oświetlenie parkowe 

Znając wymiary siatki obliczeniowej oraz rozkład natężenia oświetlenia na jej 
powierzchni, obliczono strumień świetlny emitowany w górną półprzestrzeń 
(w kierunku nieboskłonu) Φ∧. Rezultaty obliczeń zestawiono w tabeli 6. W celu 
zwrócenia uwagi na różnice w uzyskanych wynikach obliczeń, w zależności od 
rozpatrywanego scenariusza wirtualnego parku, obok wartości bezwzględnych, w tej 
samej tabeli zamieszczono wartości względne. Jako odniesienie przyjęto wariant 1., 
w którym uwzględniono wyłącznie alejki parkowe.  

Tabela 6. Obliczone wartości strumienia świetlnego wysyłanego w górną półprzestrzeń 

Wariant Opis 
Strumień świetlny 

Φ ∧ [lm]  Φ ∧ [%] 

1 same alejki parkowe  20445 100,0 

2 alejki parkowe wraz z budynkami 22208 108,6 

3 alejki parkowe wraz z drzewami  22329 109,2 

4 alejki parkowe z budynkami oraz drzewami 20760 101,5 

5 
alejki parkowe z budynkami oraz wysokimi 
drzewami 

12736 62,3 

Źródło: opracowanie własne.  
 

  



a) 

 
b) 

 

Rys. 5. Rozkład natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej nad parkiem dla wariantu 1: 
a) widok 3D, b) widok 2D 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

2,9-3,0 2,8-2,9

2,7-2,8 2,6-2,7

2,5-2,6 2,4-2,5

2,3-2,4 2,2-2,3

2,1-2,2 2,0-2,1

1,9-2,0 1,8-1,9

1,7-1,8 1,6-1,7

1,5-1,6 1,4-1,5

1,3-1,4 1,2-1,3

1,1-1,2 1,0-1,1

0,9-1,0 0,8-0,9

0,7-0,8 0,6-0,7

0,5-0,6 0,4-0,5

0,3-0,4 0,2-0,3

0,1-0,2 0,0-0,1

bok b

bok a

N
at

ęż
en

ie
 o

św
ie

tle
ni

a,
 lx

Natężenie oświetlenia,
lx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2,9-3,0 2,8-2,9

2,7-2,8 2,6-2,7

2,5-2,6 2,4-2,5

2,3-2,4 2,2-2,3

2,1-2,2 2,0-2,1

1,9-2,0 1,8-1,9

1,7-1,8 1,6-1,7

1,5-1,6 1,4-1,5

1,3-1,4 1,2-1,3

1,1-1,2 1,0-1,1

0,9-1,0 0,8-0,9

0,7-0,8 0,6-0,7

0,5-0,6 0,4-0,5

0,3-0,4 0,2-0,3

0,1-0,2 0,0-0,1

bo
k 

b

bok a

Natężenie oświetlenia,
lx



a) 

 
 

b) 

 

Rys. 6. Rozkład natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej nad parkiem dla wariantu 2: 
a) widok 3D, b) widok 2D 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Rozkład natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej nad parkiem dla wariantu 3: 
a) widok 3D, b) widok 2D 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 8. Rozkład natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej nad parkiem dla wariantu 4: 
a) widok 3D, b) widok 2D 
Źródło: opracowanie własne.  
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Rys. 9. Rozkład natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej nad parkiem dla wariantu 5: 

a) widok 3D, b) widok 2D 
Źródło: opracowanie własne.  
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4.5.  Zalecane oraz obliczone wartości natężenia oświetlenia na alejkach 
parkowych 

Wobec faktu, że głównym zadaniem opraw oświetleniowych jest oświetlenie 
podłoża, w pracy zwrócono także uwagę na uzyskane parametry oświetleniowe alejek 
parkowych. Odwzorowując projekt oświetlenia alejek parkowych, uzyskane wyniki 
obliczeń odniesiono do wytycznych ujętych w normie europejskiej [21]. W przyto-
czonej normie podano zalecane wartości natężenia oświetlenia dla klas oświetlenio-
wych P, które mają zastosowanie w przypadku pieszych i rowerzystów poruszających 
się po chodnikach (tabela 7). Wybór klasy oświetleniowej (od P1 do P6) uzależniony 
jest od takich czynników, jak: prędkość poruszania się, natężenie ruchu, rodzaj ruchu 
(piesi, rowerzyści, ruch zmotoryzowany), zaparkowane pojazdy, luminancja otocze-
nia. Im wyższa klasa oświetleniowa, tym wyższe są wymagania oświetleniowe. Na 
przykład, w przypadku klasy oświetleniowej P1 średnia wartość natężenia oświetlenia 
na alejce parkowej (Eśr) nie powinna być mniejsza od 15 lx, natomiast wartość 
minimalna (Emin) powinna wynosić co najmniej 3 lx. 

Tabela 7. Zalecane wartości natężenia oświetlenia dla klas oświetleniowych P 

Klasa oświetleniowa 
Poziome natężenie oświetlenia 

Eśr [lx] Emin [lx] 
P1 15,0 3,0 
P2 10,0 2,0 
P3 7,5 1,5 
P4 5,0 1,0 
P5 3,0 0,6 
P6 2,0 0,4 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie [21]. 
 

Z uwagi na bardzo niską prędkość poruszania się pieszych, bardzo niskie natężenie 
ruchu, brak zaparkowanych pojazdów oraz niską luminację otoczenia, alejki parkowe 
w Białkowie można zaszeregować do klasy oświetleniowej P6. Obliczone wartości 
natężenia oświetlenia dla poszczególnych alejek parkowych (z uwzględnieniem pięciu 
scenariuszy z tabeli 6) zestawiono w tabeli 8. Wszystkie obliczenia przeprowadzono 
przy współczynniku utrzymania równym 1 (co odpowiada początkowemu poziomowi 
natężenia oświetlenia, z uwagi na fakt, że instalacja oświetleniowa jest nowa). Punkty, 
w których wykonano obliczenia natężenia oświetlenia zamieszczono bezpośrednio na 
powierzchni alejek parkowych w odstępach co 1 m. 
  



Tabela 8. Obliczone wartości natężenia oświetlenia na alejkach parkowych 

Wariant 
Poziome natężenie 

oświetlenia oraz 
klasa oświetleniowa 

Alejka 1 Alejka 2 Alejka 3 

1 
Eśr [lx] 25 28 20 

Emin [lx] 0,56 8,24 4,15 
Klasa P6 P1 P1 

2 
Eśr [lx] 19 29 18 

Emin [lx] 0,49 8,30 4,75 
Klasa P6 P1 P1 

3 
Eśr [lx] 18 22 15 

Emin [lx] 0,42 6,35 2,99 
Klasa P6 P1 P2 

4 
Eśr [lx] 17 22 14 

Emin [lx] 0,41 6,44 0,89 
Klasa P6 P1 P5 

5 

Eśr [lx] 15 15 8,5 
Emin [lx] 0,40 1,12 0,64 
Klasa P6 P4 P5 

 
Analizując dane zamieszczone w tabeli 8 można dostrzec (w zestawieniu 

z zaleceniami z tabeli 7) od kilku do kilkunastokrotnie razy większe wartości średniego 
natężenia oświetlenia. Tak duże różnice świadczą o przewymiarowaniu oświetlenia 
alejek parkowych. Największe wartości natężenia oświetlenia uzyskano w przypadku 
alejki nr 2. Z uwagi na prowadzone obserwacje w Obserwatorium Astronomicznym 
w Białkowie, projektanci instalacji oświetleniowej przewidzieli możliwość wyłączenia 
wszystkich opraw oświetleniowych na terenie parku. Takie rozwiązanie jest szczegól-
nie przydatne podczas wykonywanych prac badawczych. 

Zamieszczone w tabeli 8 wyniki dotyczą nowych opraw oświetleniowych. Warto 
zauważyć, że w miarę upływu czasu strumień świetlny emitowany przez poszczególne 
oprawy oświetleniowe będzie malał. Powodem tego stanu rzeczy jest m.in. starzenie 
się elementów opraw oświetleniowych, co jest zjawiskiem naturalnym i nieodwra-
calnym. Problematyka wyznaczania współczynnika utrzymania w odniesieniu do 
projektowania zewnętrznych instalacji oświetleniowych jest złożona i wykracza poza 
zakres tematyczny niniejszej pracy. Zasady wyznaczania współczynnika utrzymania 
ujęto w raporcie technicznym CIE 154:2003 [22]. 
  



5. Podsumowanie 

Proces tworzenia trójwymiarowego modelu parku wraz z pełnym zagospodaro-
waniem (budynki, drzewa) jest bardzo żmudnym zadaniem. Z tego też powodu 
podczas projektowania oświetlenia alejek parkowych, projektanci ograniczają się 
zwykle do rozmieszczenia latarni, bez uwzględniania budynków, drzew itp. Na 
podstawie przeprowadzonych obliczeń można jednoznacznie stwierdzić, że stopień 
wierności odwzorowania modelu geometrycznego parku ma wpływ na wartość 
strumienia świetlnego emitowanego w kierunku nieboskłonu.  

Istotny wpływ na ograniczenie emisji strumienia świetlnego w górną pół-
przestrzeń mają wysokie drzewa. Strumień świetlny odbity od podłoża oraz innych 
obiektów jest pochłaniany przez korony drzew, które pełnią swego rodzaju rolę 
naturalnego ekranu (przeszkody) ograniczającego emisję światła w kierunku nieba. 
Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy drzewa są niskie. Znajdujące się w pobliżu latarni 
korony drzew, pełnią funkcję wtórnego układu optycznego, od którego odbija się 
światło emitowane przez oprawy oświetleniowe. Niskie drzewa będą zatem wzmagać 
efekt zanieczyszczenia światłem. 

W trójwymiarowym modelu parku zastosowano oprawy oświetleniowe emitujące 
strumień świetlny wyłącznie w dolną półprzestrzeń, co niewątpliwie z punktu 
widzenia ograniczenia zanieczyszczenia światłem jest pożądane. Nie oznacza to 
jednak, że światło nie będzie kierowane w górną półprzestrzeń, jest to bowiem 
zjawisko, którego nie da się zupełnie wyeliminować. 
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A CASE STUDY OF THE EFFECT OF PARK LIGHTING ON LIGHT POLLUTION USING 
COMPUTER SIMULATION 

Abstract: The study presents the results of simulation calculations illustrating 
the impact of park lighting on the emission of the luminous flux into the upper 
half-space. Using the computer program DIALux 4.13. a three-dimensional 
model of the park in Białków was developed. In addition to the distribution of 
park alleys with lanterns, the considerations also include scenarios in which 
the impact of buildings and vegetation on the value of the luminous flux sent 
towards the sky. Based on the calculations, there are significant changes in the 
lighting intensity on the computing grid depending on the modeling of the 
park’s infrastructure. The calculations were carried out in parallel on two 
computers with different computing powers. The obtained results of the 
calculations show that, apart from the computing power of the computer, the 
duration of the calculations is also significantly influenced by the inclusion of 
the vegetation park in the model. 

Keywords: lighting design, light fixture, light pollution, park, astronomical 
observatory 
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