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Informacje ogólne:

 Oświetlenie drogowe, oświetlenie przejść dla pieszych, oświetlenie obiektów 
sportowych, oświetlenie tuneli, oświetlenie w muzeach, oświetlenie sceniczne, 
iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, systemy sterowania w 
instalacjach oświetleniowych.

 Aktualne zagadnienia techniki świetlnej, m.in.: WELL standard, obliczanie 
natężenia melanopsynowego we wnętrzach (M-EDI), oświetlenie dzienne, 
nowe metody ocena olśnienia przykrego, badania subiektywne oceny 
oddawania barw, ocena dokładności programów komputerowych, badanie 
wydolności wzrokowej kierowców z zastosowaniem symulatora jazdy, badania 
wpływu reklam elektronicznych na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

 Programy Relux, DiaLUX, AutoCAD, ReluxCAD.

 Wprowadzenie do 3DS Max (wizualizacje rozkładów luminancji ), tworzenie 
obiektów trójwymiarowych, import plików opraw oświetleniowych, wizualizacja 
obiektów i przestrzeni wokół nich.

 Wprowadzenie do fotogrametrii - tworzenie brył 3D na podstawie fotografii 
obiektu.

 Modelowanie wymiany ciepła dla obiektów 2D i 3D w QuickField oraz 
SolidWorks Simulation.

 Ocena dokładności programów komputerowych dla obliczeń cieplnych.

 Ocena działania modułów Peltiera i HeatPipies.
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Przedmioty oferowane w ramach specjalności:

Elektrotechnika
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Semestr 1:

 Modelowanie wymiany ciepła

Semestr 2:

 Urządzenia oświetleniowe i systemy sterowania

 Światło w architekturze i przestrzeni zewnętrznej

 Seminarium dyplomowe

Semestr 3:

 Komputeryzacja procesu projektowania oświetlenia 

i wizualizacji

 Aktualne zagadnienia techniki świetlnej

 Seminarium dyplomowe

 Przygotowanie pracy magisterskiej
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Tematyka realizowanych prac 
dyplomowych:

 Projektowanie oświetlenia (we wnętrzach, na zewnątrz, na 

drogach)

 Pomiary i ocena jakości oświetlenia miejsc pracy

 Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych

 Oprogramowanie w zakresie komputerowo wspomaganych 

metod projektowania

 Układy sterowania oświetleniem
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Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 

Subiektywne badanie oddawania barw lamp z diodami świecącymi 

Michalina Taisner, Natalia Michałowska, Krzysztof Wandachowicz 

 

 

 

Streszczenie 

W artykule opisano wyniki badań laboratoryjnych, które polegały na obserwacji próbek barwnych 

oświetlanych lampami stosowanymi zazwyczaj we wnętrzach mieszkalnych oraz 

pomieszczeniach biurowych. Celem badań była subiektywna ocena oddawania barw lamp 

diodowych w porównaniu z oddawaniem barw występującym przy zastosowaniu żarówek i 

świetlówek. Wyniki badań przeprowadzone na grupie 10 obserwatorów porównano z wartościami 

wskaźników oddawania barw ocenianych lamp. Przedstawiono sposób projektowania stanowiska 

badawczego oraz kryterium doboru próbek barwnych i źródeł światła. 

Słowa kluczowe: wskaźnik oddawania barw, diody świecące, badania subiektywne 

 

Abstract: Experimental research on colour rendering index of LED sources 

The article describes the results of laboratory tests. The research involves the observation of 

colorful samples illuminated with lamps used in lighting design. The aim of the study was the 

subjective evaluation and comparison of the color rendering by LED lamps, light bulbs and 

fluorescent lamps. The results for the group of 10 observers were compared with the values of the 

color rendering indexes (CRI) of tested lamps. The design of the laboratory position was 

presented, including technical conditions and criteria for the selection of colorful samples and 

light sources. 

Keywords: colour rendering index, LED, subjective tests  

 

1. Wstęp  

Zdolność rozpoznawania barw bazuje na rozróżnianiu odcienia, nasycenia oraz jaskrawości. Te 

trzy cechy charakteryzujące przedmioty barwne zmieniają się przy oświetlaniu różnymi źródłami 

światła. W 1937 roku, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze świetlówki dr Pieter Bouma 

zauważył, iż cechą lamp, która istotnie wpływa na postrzeganie przedmiotów barwnych jest 

rozkład widmowy mocy promienistej [1]. Pośród przebadanych przez niego świetlówek, 

odnotował takie, które pomimo identycznej wartości temperatury barwowej stwarzały odmienne 

wrażenie barwne obserwowanych obiektów. Wywnioskowano zatem, że ważnym zagadnieniem 

jest przedstawienie zgodności wrażenia barwy obiektu oświetlanego daną lampą z naturalnym 

 

Badanie świateł do jazdy dziennej 

Krzysztof Wandachowicz, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Szymczak 

 

 

 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań trzech typów świateł do jazdy dziennej, które można 

samodzielnie zamontować jako dodatkowe wyposażenie pojazdu. Do badań wybrano urządzenia 

dostępne na polskim runku i różniące się znacznie ceną zakupu. Wykonano badania światłości 

zgodnie z wymaganiami Regulaminu nr 87 [2]. 

Słowa kluczowe: światła do jazdy dziennej, oświetlenie pojazdów  

 

Abstract: Measurements of daytime running lamps 

The article presents the results of three types of daytime running lamps, which can be 

independently mounted as additional equipment of the vehicle. The study selected devices 

available on the Polish market, representing widely different purchase price. Light tests were 

performed in accordance with the requirements of Regulation No 87 [2]. 

Keywords: daytime running lamps, vehicle lamps 

 

1. Wstęp  

Światła do jazdy dziennej umożliwiają kierowanie samochodem zgodnie z obowiązującymi w 

Polsce przepisami. Stosowane są w celu poprawy widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień. 

W pojeździe, który ma zamontowane światła do jazdy dziennej nie trzeba używać w ciągu dnia 

świateł mijani. Wymagania dotyczące montażu tych świateł opisane są w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury [1]. Natomiast wymagania homologacyjne zawarte są w Regulaminie nr 

87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych [2].  

Badania przeprowadzono dla urządzeń, które mogą być zainstalowane dodatkowo na pojeździe 

jeżeli nie jest on fabrycznie wyposażony w światła do jazdy dziennej. Urządzenia te najczęściej 

montuje się wtedy w miejscu przeznaczonym na światła przeciwmgłowe, we wlotach powietrza 

lub pod zderzakami. Do badań wybrano trzy modele dostępne na polskim rynku. Pierwsze 

urządzenie (oznaczone w dalszej części artykułu literą A) jest produkowane przez bliżej 

nieznanego wytwórcę. Można je kupić w sklepach i na aukcjach internetowych w cenie poniżej 

trzydziestu złotych. Z analizy sprzedaży kilkunastu aukcji internetowych można wywnioskować, 

że ten rodzaj świateł do jazdy dziennej cieszy się największym popytem, który znacznie 

przekracza popyt na dwa pozostałe urządzenia. Drugie urządzenie (oznaczone jako B) jest 

 Wykorzystanie promieniowania optycznego w procesach 

fotobiologicznych

 Iluminacja obiektów

 Zagadnienia cieplne w sprzęcie oświetleniowym

 Artykuły autorstwa studentów techniki świetlnej:
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Możliwość zatrudnienia po studiach:

 Firmy produkujące sprzęt oświetleniowy

 Laboratoria oświetleniowe

 Działy projektów w firmach produkujących i dostarczających 

sprzęt oświetleniowy

 Biura projektowe, instalacje elektryczne

 Zakłady oświetlenia drogowego w Energetyce

 Działy oświetleniowe w Urzędach Miast i w Zarządach Dróg 

Miejskich

 Biura architektoniczne
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Informacje dodatkowe:

 Kompletnie wyposażone laboratoria w zakresie badań 

fotometrycznych, kolorymetrycznych i spektrofotometrycznych. 

 Kule Ulbrichta, spektroradiometry, matrycowy miernik luminancji, 

goniofotometry, stanowisko do badania wydolności wzrokowej 

kierowców w ruchu miejskim.

 Wycieczki szkoleniowe do producentów sprzętu 

oświetleniowego: Philips Lighting (oprawy oświetleniowe i źródła 

światła, centrum zastosowania światła), Philips Electronics 

(moduły LED, zasilacze), LUG Light Factory.

 Koło naukowe Foton – realizacja projektów 

popularnonaukowych i naukowych z zakresu Techniki świetlnej. 

 Studenci opracowują artykuły naukowe i przedstawiają 

prezentacje na konferencjach naukowych. 

https://www.facebook.com/SKN.FOTON/

Elektrotechnika
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Wspólny projekt   

z Politechniką Poznańską  
Rozwój matrycowego miernika luminancji 

GL OPTICAM został opracowany we współ- 

pracy ze specjalistami z Politechniki 

Poznańskiej. Został zrealizowany w ramach 

programu Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju. Projekt miał na celu wprowadzenie 

na rynek systemu pomiaru luminancji 

w terenie. Jest wiele mierników luminancji 

dostępnych na rynku, ale wszystkie są 

urządzeniami laboratoryjnymi i żaden z nich 

nie jest zaprojektowany ani praktycznie 

przygotowany do pomiarów luminancji 

na drodze. 

OŚWIETLENIE LOTNISK 
Systemy oświetlenia lotnisk muszą być w pełni zgodne 

z wymaganymi normami i przepisami, w tym ICAO, 

EASA, FAA, MOS139. Poziomy luminancji i  jednolitość 

można łatwo zweryfikować za pomocą pierwszego 

na świecie rozwiązania w pełni przystosowanego do 

pracy w terenie - GL OPTICAM 3.0.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
Obecnie nowe instalacje oświetlenia zewnętrznego 

muszą zapewniać nie tylko użytkownikom wygodę, 

bezpieczeństwo i dobrze oświetlone otoczenie, ale 

także gwarantować niskie zużycie energii.

Oprogramowanie analityczne dostarczane 

z Systemem GL Opticam 3.0 pomoże ocenić 

instalację dzięki wielu uniwersalnym narzędziom 

takim jak: zaznaczanie obszarów szczególnego 

zainteresowania (tzw. Region-Of-Interest), 

prezentacja poziomów w skali pseudo-kolorów, 

parametry statystyczne, histogramy, przekroje 

liniowe, mapa izokandeli oraz trójwymiarowa 

wizualizacja luminancji.

OŚWIETLENIE WE WNĘTRZACH
Właściwe oświetlenie w miejscu pracy jest 

sposobem na zdrowsze, przyjemniejsze i bardziej 

zrównoważone funkcjonowanie. 

Zastosowanie najnowszych systemów GL Optic 

ILMD pozwala na szybki audyt nowej instalacji 

oświetlenia wewnętrznego.

Po wykonaniu zdjęcia wybranego fragmentu 
drogi, oprogramowanie rozpoznaje aktywne 
znaczniki i automatycznie zaznacza pole 
pomiarowe. 

1. 2. 3.

Natychmiastowe 

wyniki, w kilka minut

Przekształcenie obrazu w widok  „z lotu 
ptaka” jest tworzone przez opr ogramowanie.  
Siatka punktów pomiarowych jest nanoszona 
w programie zgodnie z wymaganiami normy.

Natychmiastowa analiza z funkcją  
wyniku pozytywnego lub negatywnego 
(PASS/FAILS)  weryfikuje krytyczne  
parametry w odniesieniu do wybranych  
klas oświetleniowych.

office@gloptic.com

www.gloptic.com 

OŚWIETLENIE DROGOWE 
GL OPTICAM 3.0 TEC 4K jest pierwszym na świecie, 

w pełni przystosowanym systemem pomiarów 

oświetlenia drogowego wg normy PN-EN 13201: 

2016 Oświetlenie dróg. Pomiar luminancji na drodze 

jest wymagającym zadaniem. Ten system jest jednak 

w pełni przygotowany do pomiarów terenowych. 

Hermetyczna obudowa kamery chroni system  

i obiektyw przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Matrycowy sensor jest stabilizowany termicznie, 

a tym samym gotowy do pracy w różnych 

temperaturach. Ten profesjonalny system zawiera 

akumulator i urządzenia peryferyjne.

System może być używany w różnych miejscach, 

utrzymując laboratoryjną dokładność pomiarów.

OŚWIETLENIE TUNELI 
System GL OPTICAM może być wykorzystany do 

pomiaru prawidłowych poziomów oświetlenia 

tuneli. Poprawiona widoczność i odpowiednie 

poziomy luminancji umożliwiają kierowcom 

unikanie niebezpiecznego efektu „czarnej dziury”, 

przy wjeździe do tunelu. Pomiary są zgodne z norma 

CIE 88: 2004 - Poradnik dotyczący oświetlenia tuneli 

drogowych i przejść podziemnych.

OŚWIETLENIE PARKINGÓW
Proponowany system spełnia również wymagania 

normy ANSI/ IES RP-8-18, Recommended Practice 

for Design and Maintenance of Roadway and 

Parking Facilities (ANSI /  IES RP-8-18, dotyczącej 

zalecanych praktyk dla projektowania i konserwacji 

jezdni i parkingów).

GL OPTICAM 3.0 TEC 4K

Luminancja drogi, strefy przejść dla pieszych, oświetlenie tuneli i oświetlenie lotniska 

wszystko to można zmierzyć w mgnieniu oka. Ten matrycowy system o wysokiej 

rozdzielczości i czułości jest wstępnie skonfigurowany do natychmiastowych pomiarów 

rozkładu luminancji dla  dowolnego zastosowania w terenie. 

W przeciwieństwie do dostępnych na rynku mierników laboratoryjnych, GL OPTICAM 3.0 TEC 4K jest 

pierwszym rozwiązaniem na świecie, w pełni przystosowanym do pomiarów w terenie. Dzięki stabilizacji 

termicznej przetwarzania obrazu, minimalizowane są błędy pomiarowe wynikające ze zmieniających 

się warunków temperaturowych. Obudowa jest hermetyczna i gotowa do pracy w różnych warunkach 

atmosferycznych bez obawy o uszkodzenie kamery - nawet w deszczu. System dodatkowo wyposażony 

jest w akumulatorowe źródło zasilania, dzięki któremu zbędne są agregaty prądotwórcze czy przenośne 

źródła zasilania. Ponadto zestaw akcesoriów u łatwia wyznaczenie pola pomiarowego.

GL OPTICAM SOFT

System składa się z komputera i oprogramowania umożliwiającego analizę wyników zaraz 

po pomiarze - również na miejscu. Oprogramowanie analityczne jest intuicyjne i natychmiast 

przedstawia wyniki, w tym zgodność lub niezgodność instalacji wraz z założeniami 

i wymaganiami dla klasy oświetlenia drogowego zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 

Oświetlenie dróg. Ponadto oprogramowanie umożliwia generowanie raportu jednym 

przyciskiem - funkcja ta do tej pory nie była dostępna w żadnym systemie dostępnym na rynku.  

Laptop i zestaw walizek pomagają stworzyć w pełni funkcjonalne stanowisko pomiarowe w terenie. 

Dedykowany dodatek do oprogramowania do oceny oświetlenia ulicznego zgodnie 

z normą PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.

ZASTOSOWANIE

WERYFIKACJA 

ZGODNOŚCI  

Z NORMAMI  

W 3 PROSTYCH 

KROKACH

DEDYKOWANE ZNACZNIKI  
Upraszczają oznaczenie i identyfikację pola 

pomiarowego w obrazie luminancji.

KOŁO POMIAROWE 
do precyzyjnego pomiaru odległości 

oraz szerokości i długości drogi.

WALIZKA TRANSPORTOWA
Całość zapakowana jest w 2 skrzynie ze zinte-

growanymi kółka i uchwytami ułatwiającymi 

transport. Zapewnia także wygodne miejsce na 

laptopa, na odpowiedniej wysokości roboczej. 

GL OPTICAM SYSTEMS
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GL OPTICAM SYSTEMS
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SPECJALNOŚĆ

Technika Świetlna



Więcej informacji na stronie: www.creef.put.poznan.pl

Elektrotechnika
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

SPECJALNOŚĆ

Technika Świetlna

Ważne!

Wybór specjalności odbywa się na etapie rekrutacji w dniu egzaminu kwalifikacyjnego.

Kandydat wskazuje maksymalnie 3 specjalności, gdzie pierwsza stanowi najwyższą preferencję, a trzecia

najniższą. Wybór preferencji nie jest równoznaczny z przydziałem do wybranej specjalności. Ostateczny
przydział dokonany będzie nie tylko na podstawie wskazanej przez studenta preferencji, ale także z
uwzględnieniem listy rankingowej ustalonej według wyniku testu kwalifikacyjnego i średniej z pierwszego
stopnia studiów oraz liczebności tworzonych grup. Warunkiem uruchomienia specjalności jest przydzielenie do
niej co najmniej 15 studentów, przy czym zakłada się uruchomienie maksymalnie dwóch grup laboratoryjnych
w ramach jednej specjalności.

Listy z przydziałami udostępnione będą na stronie internetowej wydziału do 7 dni po dniu egzaminu
kwalifikacyjnego.

Kandydaci przystępujący do egzaminu kwalifikacyjnego według procedury odwołania od decyzji UKR, mogą

wybierać tylko spośród już uruchomionych specjalności.


