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Doświetlanie pomieszczeń  
światłem naturalnym
Dr inż. Wojciech Drozd, Politechnika Krakowska

1. Wprowadzenie

Znaczącą część dnia codziennego ludzie spędzają we 
wnętrzach budynków: w domach, szkołach, zakładach 
pracy, galeriach handlowych, sklepach i wielu innych. 
Wymagane jest zagwarantowanie w tych miejscach od-
powiednich warunków, aby wykonywane przez człowieka 
czynności przebiegały sprawnie i komfortowo. Między inny-
mi światło oddziałujące na funkcjonowanie narządu wzro-
ku warunkuje realizację przez człowieka wielu czynności.  
W artykule podjęto próbę omówienia współczesnych 
sposobów doświetlania pomieszczeń światłem natu-
ralnym. Niekorzystną cechą charakteryzującą światło 
dzienne jest jego duża zmienność, co znacznie kom-
plikuje optymalizację jego wykorzystania. Przeszkodą 
w zastosowaniu systemów doświetlania światłem natural-
nym może być w znacznej mierze koszt inwestycji, choć 
w przypadku wielu systemów oszczędność na użyciu 
oświetlenia elektrycznego może przemówić na korzyść 
finansową rozwiązań oświetlenia naturalnego. 

2. Systemy doświetlania pomieszczeń światłem 
naturalnym

Innowacyjne systemy doświetlania pomieszczeń światłem 
naturalnym przeznaczone są do przekierowania światła 
słonecznego i światła nieboskłonu na wymagane obsza-
ry wewnątrz budynku przy uniknięciu zjawiska olśnienia. 
Systemy te wykorzystują metody optyczne, które inicju-
ją odbicie, załamanie i/lub stosują zjawisko całkowitego 
wewnętrznego odbicia światła dziennego. 
Większość systemów prezentowanych w artykule nie 
funkcjonuje jeszcze na polskim rynku, stąd też w ar-
tykule pojawią się odniesienia do rynku i nazewnictwa 
zagranicznego.
Systemy światła dziennego można podzielić na dwie 
podstawowe grupy w zależności od tego, czy spełnia-
ją funkcję osłony przeciwsłonecznej:

systemy osłaniające (Daylighting Systems with Sha-• 
ding),

systemy nieosłaniające (Daylighting Systems Witho-• 
ut Shading).
Systemy osłaniające przeznaczone są do ochrony przed 
nadmiernym działaniem słońca, jak również światła 
dziennego. Jednocześnie mogą rozwiązywać inne kwe-
stie oświetleniowe, takie jak ochrona przed olśnieniem, 

przekierowanie kierunkowego lub rozproszonego świa-
tła dziennego. 
Systemy nieosłaniające mają na celu przekierowanie 
światła dziennego z dala od okna lub okna dachowe-
go. Mogą stanowić ochronę przed bezpośrednim dzia-
łaniem promieni słonecznych. 

2.1. Półki świetlne
Półka świetlna to klasyczny system doświetlania światłem 
naturalnym, który odbija światło od górnej powierzchni 
półki oraz zapewnia ochronę przed oślepiającym bla-
skiem. System ten składa się poziomej lub prawie pozio-
mej przegrody usytuowanej wewnątrz i/lub na zewnątrz 
fasady okiennej. Może stanowić integralną część ele-
wacji lub zostać zamontowany na budynku.

2.2. Systemy żaluzji i rolet
Żaluzje i rolety stosuje się jako elementy zaciemnia-
jące, które chronią przed olśnieniem i przekierowu-
ją światło dzienne. Żaluzje i rolety składają się z wielu 
poziomych, pionowych oraz skośnych listewek. Ist-
nieją różne rodzaje układów żaluzji i rolet. Niektóre  
z nich mają bardzo skomplikowane kształty i wykończe-
nia powierzchni. Żaluzje zewnętrzne są zazwyczaj wyko-
nane ze stali ocynkowanej, aluminium (anodyzowane-
go lub malowanego) lub tworzywa sztucznego (PCV), 
aby były wytrzymałe, a koszt utrzymania niski. Żaluzje 

Rys. 1. Droga padania promieni słonecznych w zależności 
od pory roku i nachylenia wewnętrznej i zewnętrznej półki 
świetlnej [1]
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wewnętrzne są zazwyczaj wykonane z małej lub śred-
niej wielkości PCV lub malowanego aluminium. Listwy 
mogą być płaskie bądź zakrzywione. Są one równo-
miernie rozmieszczone w odległości mniejszej od sze-
rokości listwy, aby listwy nachodziły na siebie podczas 
zamykania. Wielkość listwy zależy od położenia żaluzji: 
zewnętrzne, wewnętrzne lub między szybami w oknie 
z podwójną szybą. Listwy zewnętrzne mają zazwyczaj 
od 50 do 100 mm szerokości, natomiast wewnętrzne 
od 10 do 50 mm szerokości.
Żaluzje lub rolety mogą być usytuowane na zewnątrz 
lub wewnątrz dowolnego okna lub okna dachowe-
go, a także pomiędzy dwoma szybami. Żaluzje są na 
ogół mocowane na zewnątrz fasady, natomiast rolety 
umieszcza się wewnątrz lub między szybami. W zależ-
ności od kąta listewek, żaluzje i rolety zasłaniają czę-
ściowo lub całkowicie bezpośredni widok na zewnątrz. 
Rolety pionowe pozwalają na pionowy widok sklepie-
nia niebieskiego, natomiast rolety poziome zmniejsza-
ją wysokość pionowego widoku na zewnątrz. Podczas 
słonecznych dni rolety mogą wytwarzać bardzo ja-
sne linie wzdłuż listew, powodując problem olśnienia.  
W żaluzjach o poziomym kącie nachylenia za-
równo bezpośrednie promienie słoneczne, jak  
i rozproszone światło dzienne, mogą wywołać efekt 
olśnienia z okna, z powodu zwiększonego kontrastu po-
między nadmiernie jaskrawymi listwami i przyległymi do 
nich powierzchniami. Przechylenie rolet w górę zwięk-
sza zjawisko olśnienia, ale także widoczność nieba, na-
tomiast przechylając rolety w dół zapewnia się cienio-
wanie i redukuje problem olśnienia. Rolety refleksyjne 
mogą powodować dodatkowe problemy z olśnieniem, 
ponieważ słońce i światło nieboskłonu mogą odbijać się 
od powierzchni listew bezpośrednio na pole widzenia. 
Niektóre z tych problemów da się uniknąć poprzez za-
stosowanie rozpraszającej powierzchni listew. 
System „Fish” (rys. 2) składa się ze stałych, pozio-
mych listew o trójkątnym przekroju, ułożonych w pre-
cyzyjnym szeregu za pomocą specjalnych połączeń 
do żaluzji. System ten przeznaczony jest tylko do okien 
pionowych oraz ma na celu ograniczenia olśnienia  
i przekierowanie rozproszonego światła. W przy-
padku potrzeby ograniczenia zysków ciepła  
i przyjmowanych promieni słonecznych wymagane jest 
dodatkowe zacienienie (np. tradycyjna roleta). Żaluzje 

są tak zaprojektowane, aby światło z górnej części 
nieba zostało przesłane na górną część pomieszcze-
nia (sufit).

System „Okasolar” (rys. 3), który jest również stałym sys-
temem, składa się z licznych równo rozmieszczonych 
listew trójstronnych, które odbijają światło i umieszczo-
ne są wewnątrz układu podwójnych szyb zespolonych. 
System ten w zimie odbija światło na sufit, natomiast 
w lecie tworzy efekt cieniowania. Żaluzje te są zapro-
jektowane odpowiednio do warunków, w jakich będą 
wykorzystywane.

2.3. Panele pryzmatyczne
Panele pryzmatyczne to wąskie, płaskie, ząbkowane ele-
menty wykonane z czystego akrylu, które są wykorzysty-
wane w klimatach umiarkowanych do przekierowywa-
nia lub załamania światła dziennego. Kiedy stosowane 
są jako systemy osłaniające, to załamują bezpośred-
nio działające promienie słoneczne, ale przepuszcza-
ją rozproszone światło dzienne. Mogą być stosowane 
na wiele sposobów: jako umocowanie stałe lub śledzą-
ce ruch słońca, na elewacji i świetlikach dachowych. 
Panele pryzmatyczne liniowe składają się z szeregu 
akrylowych pryzm, które tworzą płaską powierzchnię 
zwaną podkładem pryzmatycznym. Mają dwa kąty za-
łamania. Bardzo często systemy pryzmatyczne wkła-
dane są w układ podwójnych szyb, aby uniknąć po-
trzeby konserwacji.
Obecnie wykorzystywane są dwa różne sposoby pro-
dukcji paneli pryzmatycznych.

Formowanie wtryskowe• . Panele pryzmatyczne są 
produkowane z polimeru akrylowego w czterech róż-
nych konfiguracjach (innych kątach załamania – rysu-
nek 4). Niektóre panele są częściowo pokryte folią alu-
miniową o wysokim lustrzanym odblasku na powierzchni 
każdej pryzmy.

Specjalistyczny kwasoryt• . Proces kwasorytu produ-
kuje pryzmy, które są rozmieszczone od siebie na od-
ległość mniejszą niż milimetr. Końcowa folia akrylowa 
mimo lekkości, zachowuje dobre parametry optyczne. 

Rys. 2. System „Fish” złożony ze stałych żaluzji poziomych [1]

Rys. 3. System „Okasolar” złożony ze stałych, równo roz-

stawionych listew odbijających [1]
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Taka folia może być stosowana w środku podwójnego 
zespołu szyb.

2.4. Panele ze szkła organicznego
Panele ze szkła organicznego są systemem przekie-
rowującym światło dzienne. System produkowany jest 
jako cienki panel, który został podzielony laserowo na 
szereg prostokątnych elementów. Powierzchnia każde-
go laserowego wycinka tworzy małe wewnętrzne lustro, 
które odbija światło przechodzące przez panel. 
Podstawowymi cechami charakterystycznymi takich 
paneli są: 

bardzo wysoki odsetek odbitego światła pod dużym • 
kątem (>120°), 

utrzymanie pola widzenia przez panel,• 
zmienne metody produkcji w zależności od małych • 

i dużych ilości.
W każdym elemencie panelu światło jest odbite poprzez 
załamanie, a następnie przez całkowite wewnętrzne od-
bicie, i znów przez załamanie. Ponieważ wszystkie od-
chylenia są w tym samym kierunku, jest ono wysoce wy-
dajne. Panele są zwykle umocowane wewnątrz układu 

szyb zespolonych, ale mogą być także użyte jako ze-
wnętrzne szklenie, jeśli wycięta laserowo powierzchnia 
jest zabezpieczona poprzez laminowanie między szy-
bami. Zazwyczaj panele są cięte pod kątem prostopa-
dłym do powierzchni, ale możliwe jest wykonanie na-
cięcia pod innym kątem w celu uzyskania dodatkowej 
kontroli nad kierunkiem odchylenia światła.

Główną barierą techniczną paneli ze szkła organiczne-
go jest ich koszt. W przybliżeniu 100 euro na metr kwa-
dratowy. Obecnie panele są projektowane i cięte w do-
pasowaniu do rozmiaru i kształtu odpowiednich okien. 
Mogą być również produkowane w laminowanych szy-
bach, które można ciąć na odcinki, aczkolwiek taki spo-
sób nie jest jeszcze dostępny na rynku.

2.5. Świetliki trójkątne i piramidowe z panelami ze 
szkła organicznego
System stanowi świetlik wyposażony w piramidową lub 
trójkątną konfigurację z paneli ze szkła organicznego, 
umieszczonych wewnątrz przeźroczystej pokrywy świe-
tlikowej, zapewniającej przepuszczanie światła pod ką-
tem. Jest typem popularnego przeźroczystego świe-
tlika w kształcie piramidy lub trójkąta. Panele ze szkła 
organicznego, odbijające światło, są zawarte wewnątrz 
przeźroczystej, wierzchniej pokrywy i tworzą podwójną 
szybę (rys. 6). Taki system przepuszcza bardziej światło 
z niskich wysokości, a mniej z większych. Zwykle panel 
rozpraszający stosowany jest w otworze sufitu.

2.6. Osłony kierujące światłem
Osłony kierujące światłem stanowią zewnętrzny 
system cieniujący, który kieruje światło słoneczne 
i dzienne na sufit. Składają się z otworu ze szkła roz-
praszającego i dwóch powierzchni odbijających, zapro-
jektowanych w celu skierowania rozproszonego światła  
z otworu do środka budynku, pod określonym kątem 
(rys. 7). Zazwyczaj kąty dystrybucji światła w budyn-
ku projektuje się w zakresie od poziomu do wysoko-
ści, około 60°. Najniższą wysokość ustala się na po-
ziomie zera lub na płaszczyźnie horyzontu, by uniknąć 

Rys. 4. Cztery rodzaje paneli pryzmatycznych w zależno-

ści od kąta załamania [1]

Rys. 5. Ustawienie paneli ze szkła organicznego w pozycji 
otwartej (po lewej) i pozycji zamkniętej (po prawej) deter-
minuje, czy światło jest przyjmowane czy odrzucane (opra-

cowanie własne)

Rys. 6. Świetlik trójkątny z panelami ze szkła organicznego 
i przyjmowanie przez niego światła: A – światło z dużych 
wysokości jest odbijane z powrotem na zewnątrz, B – świa-

tło z małych wysokości jest przekazywane do wewnątrz [1]
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olśnienia. Osłony kierujące światłem są zamocowane 
w ten sam sposób, co zewnętrzne osłony nad oknem. 
Osłaniają one okno przed bezpośrednimi promieniami 
słonecznymi, tak jak typowe osłony.

2.7. Szkło kierujące promieniami słonecznymi
System szkła kierującego promieniami słoneczny-
mi składa się z szyb zespolonych ze zintegrowany-
mi elementami, ze szkła organicznego. Taki zestaw 
jest zwykle usytuowany nad częścią widokową okna. 
Współczynnik całkowitej przepuszczalności ener-
gii słonecznej tego systemu wynosi 0.36, a wartość 
jego współczynnika przenikania ciepła U wynosi  
ok. 1,3 W/m2 K (w zależności od kombinacji szyb i gazu 
wypełniającego). Można zastosować sinusoidalną for-
mę w powierzchni wewnętrznej układu okiennego, aby 
rozpraszała wychodzące światło pod wąskim poziomym 

kątem azymutalnym. Można również użyć hologra-
ficznej folii na zewnętrznej tafli szyby do skoncentro-
wania przychodzącego światła dziennego, w obrębie 
ograniczonego kąta poziomego. Istotną częścią sys-
temu jest sufit, który przyjmuje przekierowane świa-
tło i odbija je w dół, na pole pracy. Można wykorzystać  
w suficie nachylone elementy odbijające, aby skoncen-
trować odbite światło na określone pole pracy. Zwykły 
matowo biały sufit również sprawdzi się dobrze przy 
przekierowaniu światła, wówczas końcowe natężenie 
oświetlenia będzie bardziej rozproszone.

2.8. Szkło kierujące światłem zenitalnym z HOE1

Szkło kierujące światłem zenitalnym (rys. 10) przekie-
rowuje rozproszone światło nieboskłonu w głąb po-
mieszczenia. Głównym składnikiem tego systemu jest 
folia polimerowa z holograficznymi siatkami dyfrakcyj-
nymi, które są zalaminowane pomiędzy dwiema szy-
bami. Elementy holograficzne przekierowują wpadają-
ce do budynku światło z obszarów zenitalnych nieba. 
Ze względu na to, że system może powodować dys-
persję światła przy bezpośrednim działaniu promieni 
słonecznych, powinien być stosowany tylko na elewa-
cjach, które nie są wystawione na bezpośrednie dzia-
łanie promieni słonecznych.
Szkło kierujące światłem zenitalnym produkuje się, wy-
stawiając folię holograficzną na działanie wzoru inter-
ferencyjnego w postaci dwóch wiązek laserowych. Po 
wytworzeniu wzór jest utrwalony w folii jako okresowo 

zmienny współczynnik za-
łamania. Folię laminuje się 
pomiędzy dwiema szyba-
mi dla uzyskania stabilno-
ści mechanicznej i ochrony 
przed wilgocią. Szkło tego 
typu może być zintegrowa-
ne z pionowym systemem 
okiennym lub przymocowa-
ne do elewacji na wierzchu 
górnej części okna, pod ką-
tem nachylenia ok. 45°. Ze 
względu na to, że system 
ten nieznacznie zniekształ-
ca widok, powinno być mon-
towane tylko w górnej czę-
ści okna. 

3. Podsumowanie

Ogólne właściwości systemów, które mogą być czyn-
nikami wpływającymi na wybór danego rozwiązania, 
opisują:

1  HOE – holograficzne elementy optyczne typu soczewka, pryzmat, 
zwierciadło, dzielnik wiązki, siatka, wykonane metodami hologra-
ficznymi, czyli metodami rekonstrukcji fali (głównie światła) [4]

Rys. 7. Zasada działania osłony kierującej światłem [1]

Rys. 8. Wyłapywanie światła i zmiana jego kierunku przy 
zastosowaniu szkła kierującego promieniami słonecznymi [2]

Rys. 9. Szkło kierujące promieniami słonecznymi zamon-

towane w świetliku dachowym w celu zwiększenia poziomu 
światła dziennego w atrium budynku [1]

Rys. 10. Szkło kierują-

ce światłem zenitalnym 
z HOE, przymocowane 
do elewacji w widoku 
z zewnątrz [5]
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ochrona przed olśnieniem – co oznacza, czy patrząc • 
bezpośrednio z wnętrza pomieszczenia system zapobie-
ga olśnieniu słonecznemu i odblaskom świetlnym? 

widok na zewnątrz – co oznacza, czy system po-• 
zwala na przejrzystą i niezakłóconą niczym perspekty-
wę na zewnątrz, jaka jest założona w podstawowej for-
mie projektu?

prowadzenie światła w głąb pokoju – co oznacza, • 
czy system umożliwia wprowadzenie światła do po-
mieszczenia na głębokość większą niż tradycyjne sys-
temy okienne? 

równomierne oświetlenie – co odpowiada na pytanie, • 
czy system osiąga równomierny rozkład światła dzien-
nego na całej powierzchni ścian i sufitu? 

oszczędność energii (sztuczne światło) – co szacuje, • 
czy system skutecznie wypiera doświetlanie pomiesz-
czeń światłem sztucznym w porównaniu do tradycyj-
nych rozwiązań?

funkcja śledzenia słońca – co rozważa odpowiedź • 
na pytanie, czy istnieje potrzeba śledzenia dziennego 
lub okresowego ruchu słońca w ciągu całego dnia lub 
roku, w celu osiągnięcia wydajnych wyników? 

dostępność – wskazuje, czy dana technologia jest do-• 
stępna na rynku, czy jest jeszcze w fazie testów? Przy 
czym pojęcie rynku nie ogranicza się do rynku polskie-
go, tylko obejmuje rynek międzynarodowy.

Omawiane systemy doświetlania pomieszczeń światłem 
naturalnym są zaawansowanymi rozwiązaniami oświe-
tleniowymi i w większości przypadków niedostępnymi 
jeszcze na rynku polskim. Chcąc dokonać przybliżonego 
porównania kosztowego między doświetlaniem światłem 
dziennym, a światłem sztucznym wykorzystano anali-
zę sporządzoną przez członka rady CEN Marc’a Fon-
toynont, dla kilku różnych rozwiązań oświetleniowych 
w istniejącym budynku, w Lyon, we Francji [3]. 

W porównaniu zestawione są następujące rozwiązania 
oświetleniowe sztuczne:

lampa z żarówką tradycyjną,• 
lampa fluorescencyjna,• 
lampa ze świetlówką liniową,• 
lampa LED Spotlight,• 
oraz wykorzystujące światło naturalne:• 
świetlik dachowy kopułkowy,• 
świetlik tubowy,• 
świetlik trójkątny,• 
okno zewnętrzne,• 
okno dachowe.• 

Koszty przedstawione na rysunku 11 obejmują koszty 
inwestycyjne wraz z montażem urządzenia, koszty eks-
ploatacji i konserwacji w okresie spodziewanej żywot-
ności obiektu przeliczone na okres jednego roku. Wy-
niki zostały podane w jednostce megalumenogodzin, 
ze względu na porównanie rodzajów oświetlenia pod 
kątem dostarczanej przez nich ilości światła.

Rys. 11. Całkowity koszt zastosowania wybranych rozwią-

zań oświetleniowych w €/Mlmhw2 ciągu roku [3]

Nie każdy z omówionych systemów sprawdzi się w pol-
skich warunkach, ponieważ tego typu rozwiązania na-
leży dopasować przede wszystkim do szerokości geo-
graficznych, warunków klimatycznych, a także sytuacji 
architektonicznej budynku. Ponadto zaprezentowane 
systemy zaliczają się do grupy ekologicznych i oszczęd-
nych rozwiązań, które stały się trendem w dzisiejszych 
czasach. Niewątpliwą ich zaletą jest wykorzystanie świa-
tła dziennego, które samo w sobie jest darmowym źró-
dłem światła, a także zapewnia duży komfort wzroko-
wy i lepsze wrażenia estetyczne. Niestety niekorzystną 
cechą charakteryzującą światło dzienne jest jego duża 
zmienność, co znacznie komplikuje optymalizację jego 
wykorzystania. Przeszkodą w zastosowaniu systemów 
doświetlania światłem naturalnym może być w znacznej 
mierze koszt inwestycji, choć w przypadku wielu syste-
mów oszczędność na użyciu oświetlenia elektryczne-
go może przemówić na korzyść finansową rozwiązań 
oświetlenia naturalnego.  
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2 Mlmh – megalumenogodzina (pochodna jednostka ilości światła, 
równa energii strumienia światła o wartości 1x106 lumena świecą-
cego przez 1 godzinę)
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