
Parametry światła - na co powinniśmy zwrócić uwagę w trakcie wyboru źródeł światła 

Odpowiadając na to pytanie należy wiedzieć, że warto podczas wybory źródeł światła, 

zwrócić uwagę na takie oto parametry: 

1). Efektywność świetlna (IM/W) 

Warto wiedzieć, że jeżeli powiążemy strumień świetlny oraz moc źródła światłą, uzyskamy w 

ten sposób współczynnik efektywności świetlnej. Dzieląc strumień świetlny wyrażony w 

lumenach (Im) przez moc wyrażoną w watach (W), uzyskamy informację o tym, jak wydajne 

i jednocześnie oszczędne jest dane źródło światła. I jeśli chodzi o sam wynik to pamiętajmy, 

że im wyższy współczynnik, tym lepiej. Najnowsze i najbardziej zaawansowane technicznie 

diody LED uzyskują rekordowo wysoką efektywność świetlną, 140-150 Im/W. Oczywiste 

jest to, że różne typy żarówek charakteryzują się różną efektywnością. Dla porównania, dla 

zwykłej żarówki dekoracyjnej 60 W efektywność świetlna wynosi poniżej 12 Im/W, a 

halogenowej 14 Im/W. 

2). Strumień świetlny w lumenach (Im) 

Należy wiedzieć, że moc żarówki powszechnie zwykliśmy określać za pomocą watów, a te 

określają ilość zużytej energii do wyprodukowania światła - nie określają ilości światła, które 

otrzymujemy (to zasadnicza różnica). Aby dowiedzieć się, ile żarówka wytwarza światła, 

musimy sprawdzić ilość lumenów (Im). Pomiar w lumenach strumienia świetlnego 

emitowanego przez żarówkę pozwala nam na bezpośrednie porównanie ilości światła. 

Mówiąc w dużym uproszczeniu, możemy przeliczać waty na lumeny, mnożąc liczbę watów 

przez 10. Dla przykładu, żarówka LED o mocy 5 W może wygenerować światło na poziomie 

400 lumenów, co w starym oznaczeniu jest odpowiednikiem mniej więcej żarówki o mocy 40 

W. A że gorszej jakości żarówki potrafią emitować słabsze światło, to kupując źródła światła 

LED, zawsze wtedy zwracać uwagę na ilość lumenów, a nie na pokazane przez producenta 

porównanie do mocy zwykłej żarówki. 

3). Współczynnik oddawania barw CRI (Ra) 

Inaczej stopień renderowania barw - Ra (CRA). Należy wiedzieć, że parametr ten określa 

stopień wiernego oddawania barw przedmiotów przy sztucznym świetle żarówki w 

porównaniu z oświetleniem światłem wzorcowym (światło Słońca). Jego minimalna wartość 

to 0 (światło monochromatyczne), natomiast maksymalna wynosi 100 (światło białe). Warto 

wiedzieć, że zgodnie z polską normą PN-EN 12464-1:2004 we wnętrzach, gdzie pracujemy 

lub przebywamy dłużej, zalecane jest stosowanie źródeł światła o wskaźniku oddawania barw 

co najmniej o wartości 80. Natomiast wszędzie tam, gdzie szczególnie istotna jest wierna 

prezentacja kolorów, konieczne jest stawianie źródeł światła, których Ra jest większe od 90. 

Należy też wiedzieć, że widmo światła żarowych źródeł światła (klasyczne żarówki, 

halogeny) jest pełne i dlatego posiadają one maksymalną wartość czyli 100. Znów 

wyładowcze źródła światła (świetlówki), a także diody luminescencyjne charakteryzują się 

niepełnym widmem i posiadają niższy współczynnik barw. Żarówki na kablu w zależności od 

jakości zastosowanej diody osiągają wartość CRI od Ra>60 do Ra>90. Co ciekawe, wartość 

współczynnika oddawania barw posiada wpływ na ilość światła, które otrzymujemy (strumień 

świetlny), a więc i efektywność świetlną lamp LED. Jeśli na przykład w żarówce LED o 

strumieniu 400 Im i Ra>80 obniżymy CRI w diodach do poziomu Ra>70, to uzyskujemy w 

ten sposób strumień świetlny 520 Im, o 120 Im większy. Należy też powiedzieć, że aby 
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uzyskać wyższy wskaźnik Ra żarówek LED, wtedy diody są selekcjonowane, więc ich cena 

jest wyższa. Warto zakupić źródło światła o Ra (CRI) > 90, bowiem pomimo że zapłacimy 

więcej, będziemy mieć w ten sposób spore korzyści. 

 

 


