
CZYSTE ŚWIATŁO – CZYSTE POWIETRZE



CZYSTY
absolutny, bezwarunkowy, całą gębą, całkowity, co się zowie, definitywny, gruntowny, kompletny, najwyższej próby, niekwestionowany, 
nieograniczony, pełny, pierwszej klasy, pierwszej wody, skończony, stuprocentowy, ścisły, totalny, urodzony, w całym tego słowa 
znaczeniu, w pełnym tego słowa znaczeniu, zawołany, bezgrzeszny, cnotliwy, dobroduszny, dobrotliwy, dobry, etyczny, idealistyczny, 
kryształowy, miłosierny, moralny, nieskazitelny, porządny, prawy, prometeiczny, prometejski, prostolinijny, przeczysty, przezacny, 
przyzwoity, rycerski, sprawiedliwy, szlachetny, świetlany, uczciwy, wzniosły, zacny, zbożny, zdrowy, fair, lojalny, nieskorumpowany, 
niesprzedajny, prawdomówny, wiarygodny, chędogi, czyściuchny, czyściuteńki, czyściutki, higieniczny, lśniący, niepokalany, 
niezabrudzony, niezbrukany, schludny, sterylny, wolny od zanieczyszczeń, wychuchany, wylizany, wymuskany, wypielęgnowany, zadbany, 
bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezsporny, bezsprzeczny, dostrzegalny, ewidentny, namacalny, niewątpliwy, pesymista wyraźny, 
uderzający, widoczny, widomy, wyczuwalny, zaprzysięgły, zauważalny, zdecydowany, zdeklarowany, cny, nieposzlakowany, nieprzekupny, 
nieskalany, niewinny, bezbłędny, doskonały, idealny, najlepszy, nienaganny, nieskażony, niezanieczyszczony, optymalny, perfekcyjny, 
pierwszorzędny, pokazowy, świetny, wspaniały, wymarzony, wyśmienity, wzorowy, znakomity, bez skazy, bez winy, bez zmazy, Bogu
ducha winny, czysty jak diament, czysty jak kryształ, dziewiczy, cenzuralny, niezakłamany, obyczajny, ażurowy, klarowny, krystaliczny, 
niczym niezmącony, niezamglony, przejrzysty, przeświecający, prześwitujący, przezroczysty, niepodważalny, oczywisty, pozadyskusyjny, 
prawdziwy, rzeczywisty, zupełny, czytelny, mocny, odczuwalny, rozpoznawalny, sprawdzalny, uchwytny, wyraźny, bezwzględny, cały, 
diametralny, przeźroczysty, pruderyjny, skromny, wstydliwy, estetyczny, oczyszczony, wysprzątany, kulturalny, stosowny, delikatny, 
dźwięczny, harmonijny, łagodny, melodyjny, miękki, nastrojowy, niegłośny, nieintensywny, przyćmiony, przyjemny, przytłumiony, silny, 
srebrny, srebrzysty, subtelny, śpiewny, niezmącony, ostry, żywy, dobrze zbudowany, foremny, geometryczny, kształtny, prawidłowy,
proporcjonalny, regularny, równomierny, symetryczny, zgrabny, bez zabrudzeń, ładny, miły dla oczu, uporządkowany, utrzymany w
porządku, donośny, mosiężny, przyjemny dla ucha, spiżowy, godny zaufania, kontrastowy, wściekły, wyrazisty, bez szmerów, jasny, nie 
zachrypnięty, piękny, bez skazy i zmazy, bez zarzutu, niesplamiony, dobrze widoczny, dokładnie określony, dosłowny, jednoznaczny, 
konkretny, łatwo dostrzegalny, nie budzący wątpliwości, określony, pewny, realny, sprecyzowany, ustalony, wiadomy, zrozumiały, bez 
domieszki, nie skażony, bez grzechu, godziwy, nietknięty, panieński, zdrowy moralnie, bez domieszek, niezmieszany, jednolity, rasowy, 
wolny od obcych wpływów, bezstronny, nieuprzedzony, transparentny, dobitny, soczysty, aseptyczny, jałowy, wyjałowiony, intensywny, 
jaskrawy, rażący, rzucający się w oczy, świeży, domyty, umyty, wyczyszczony, wymyty, wyszorowany, zmyty, fałszywie skromny, przesadnie 
wstydliwy, godny, obiektywny, zgodny z regułami, posprzątany, niezatarty, wypracowany, przyjemnie brzmiący, wysoki, niezakłócony, 
wolny od domieszek, możliwy do czytania, możliwy do odczytania, doczyszczony, wyprany, Bogu ducha winien, niezapisany, pusty,



ŚWIATŁO 
blask, błysk, błyskotliwość, błyśnięcie, glans, gra świateł,  jasność, lśnienie, lustr, miganie, migot, 
migotanie, migotliwość, odbicie, odblask, odbłysk, ogień, ognik, płomień, 
poblask, pobłysk, pobrzask, połysk, połyskliwość, promienistość, promienność, refleks, rozbłysk, 
skrzenie się, srebro, szklistość, światłość, świetlistość, błyskawica, iskra, łuna, mgnienie, poświata, 
przebłysk, światełko, uderzenie, 
białość, biel, blask słońca, ogienek, słońce, błyskanie, błyszczenie, brzask, jaśnienie, pałanie, 
płoniecie, płonięcie, płowienie, półświatło, zorza, nasłonecznienie, naświetlenie, oświecenie, 
oświetlenie, płomyk, żarzenie, iluminacja, instalacja oświetleniowa, podświetlenie, źródło światła, 
dystans, dziura, interwał, luka, luz, odległość, odstęp, pęknięcie, przedział, przelot, przerwa, 
przestrzeń, prześwit, rozpadlina, rozrzut, rozstaw, rozstęp, rozszczep, rozszczepienie, spacja, 
spękanie, szczelina, szpara, wolna przestrzeń, wolne miejsce, wyłom, wyrwa, iryzacja, jaskrawość, 
luster, mig, ostrość, promieniowanie, elektryczność, elektryka, energia elektryczna, prąd, prąd
elektryczny, kaliber, otwór, przekrój, średnica, przestrzeń niezadrukowana, insolacja, jasno, 
osłonecznienie, światło słoneczne

POWIETRZE
pogodowe, biosfera, eter, luft, ciśnienie, prężność, 
aero,



Trendy w ekologii: NEO-EKOLOGIA

• Efektywność gospodarowania
zasobami

• Zrównoważony rozwój

• Nowoczesne technologie OZE

• Smart

• Społeczna odpowiedzialność  i świadoma konsumpcja

• Czyste powietrze



Efektywność gospodarowania wg. 
analityków Frost & Sullivan

• Budownictwo

• Zasoby OZE

• Oświetlenie

• Uzdatnianie wody

• Efektywność energetyczna





Smart – mądry, sprytny, 
efekt(o/y)wny



Smart region (city)



Smart lighting

Światło i 
oświetlenie:

• dostosowane do 
potrzeb 
użytkowników

• efektywne 
energetycznie

• wykorzystuje 
komunikację IoT, 
LiFi, LoRa, 4G, 5G

• wykorzystuje OZE



Efekt „Smart Lighting”

Oszczędności              Koszty     Oszczędności netto

Śródmieście                                                                                             Obwodnice i autostrady  
Tereny przemysłowe

Roczne koszty i oszczędności                                                                  
Długofalowe oszczędności



CZYSTE ŚWIATŁO









Human



SZTUCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA



SŁOŃCE

LED

ŻARÓWKA

ŚWIETLÓW
KA

DŁUGOŚĆ FALI [nanometry]

CZUŁOŚĆ OKA



WSKAŹNIK JAKOŚCI ŚWIATŁA BIAŁEGO – CRI 
(Colour Rendering Index)





EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA [lm/W]

źródło światła
strumień świetlny (w 

lm/W)
CRI

lampa rtęciowa 5,75...16,6 Do 50

żarówka halogenowa 10...26 100

świetlówka liniowa 40...105 70 - 90

lampa metalohalogenkowa 50...120 80 - 90

wysokoprężna lampa sodowa 68...150 20 - 40

niskoprężna lampa sodowa 100...206 brak

LED 50 – 150 70 - 95



WSKAŹNIK CZYSTOŚCI ŚWIATŁA BIAŁEGO 
(Temperatura barwowa)



Mehr Licht!
J. W. von Goethe



WIĘCEJ MOCY – WIĘCEJ ŚWIATŁA?

P1                        0,7P1            0,5P1                0,3P1



Pierantonio Cinzano, 2001:

Około dwie trzecie ludności świata 
oraz 99% ludności Stanów 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej 
mieszka na obszarach, gdzie nocne 
niebo przekracza wartości dopuszczalne 
dla czystego ciemnego nieboskłonu.



ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM – ŚWIETLNY 
SMOG

2 : 1 240 : 1

500 : 1



ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM –
ŚWIETLNY SMOG



EFEKT SMOGU ŚWIETLNEGO



EFEKT ENERGETYCZNY SMOGU 
ŚWIETLNEGO

• 1km oświetlenia drogi w klasie M4 (śródmieście)

150W SON – 11,3kW/km 70W SON – 6,64kW/km             21W LED –
1,9kW/km

26 ton CO2+1,8kg PM 15 ton CO2+1kg PM               4,5 ton 
CO2+0,3kg PM



Szkodliwy wpływ sztucznego światła nocnego:
- nocna migracja ptaków ,
- zmiana zachowań różnych gatunków owadów i 
ryb,
- trudności z obserwacją gwiazd w dużych 
miastach,
- kłopoty z zasypianiem.

EFEKT EKOLOGICZNY SMOGU ŚWIETLNEGO



CZYSTE POWIETRZE



NIE CZYSTE POWIETRZE - SMOG







Miara nieczystości

• Pomiar emisji

• Ocena oddziaływania na środowisko



dane: GUS

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podlaskim 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podlaskim 

 Bilans emisji  zanieczyszczeń wskazuje na pozytywne 
trendy - wyraźnie zmalała ilość emitowanych 
zanieczyszczeń pyłowych oraz dwutlenku siarki, a w 
mniejszym stopniu także emisji tlenków węgla i azotu. 
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Sektor niskiej emisji odgrywa  kluczową rolę w 

zanieczyszczeniu powietrza. Powodem jest 
stosowanie paliw niskiej jakości, materiałów 
nieodpowiednich jak np. drewno malowane czy 
lakierowane, a także spalanie odpadów.

CZY JEST ŹLE???





W 2017 ROKU ODDANO W 
WOJ. PODLASKIM DO UŻYTKU 
3247 BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH
TO ……..



Fotowoltaika

Moc 13 MWp = ok. 12 GWh/rok

Uniknięcie emisji

• CO2 = 10 000 ton/rok

• SO2 = 15,6 ton/rok

• NOx = 16,9 ton/rok

• CO = 3,9 ton/rok

• Pył = 260 kg/rok



Kolektory słoneczne

Instalacja kolektorów dla 4 osób 
(50% pokrycia rocznego) generuje 
energię ok. 2264 kWh/rok

Uniknięcie emisji

• CO2 = 6000 ton/rok

• SO2 = 11,5 ton/rok

• NOx = 7,7 ton/rok

• CO = 1,7 ton/rok

• Pył = 487 kg/rok



Elektromobilność

• Transport drogowy 75 878,98 ton pyłu/rok

• Inne pojazdy i urządzenia 9 488,27 ton pyłu/rok

• Samochód osobowy emituje ok. 1,30 g CO2/km i 0,005 g PM/km

• Nissan LEAF zużywa ok.  12kWh/100km

• Średni roczny przebieg to 15 tyś. km

• Roczne zapotrzebowanie ok. 1,8MWh/rok – 0,11kg pyłu

• W podlaskim przypada 355 samochodów na 1000 mieszkańców –
podlaskie (1 187 587) – 421 tys pojazdów

elektryczny spalinowy Elektryczny
/podlaskie

Spalinowy/podlaskie

CO2 [ton/15 
000km]

1,5 1,95 631 500 820 950

Pył [kg/15 000km] 0,11 0,075 46 310 31 575



ZASADY „CZYSTEGO” POWIETRZA

• STOSOWAĆ ŚWIATŁO NATURALNE
• UŻYWAĆ EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
• WYKORZYSTYWAĆ SYSTEMY STEROWANIA (CZUJNIKI ŚWIATŁA, 

RUCHU itp.)
• OŚWIETLAĆ TO CO KONIECZNE – ELIMINOWAĆ 

ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM
• CZERPAĆ ENERGIĘ Z PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
• STOSOWAĆ ROZPROSZONE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I 

KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
• BYĆ EFEKTYWNYM I OŚWIECONYM 

KONSUMENTEM/PROSUMENTEM



Dziękuję za uwagę
Prof. PB, dr hab. inż. Maciej Zajkowski

Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Tel. 604-895-326, m.zajkowski@pb.edu.pl


