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W artykule omówiony został system wentylacji w środkach komunikacji, w którym można zastosować układ zawierający 

kanały wentylacyjne wyłożone od wewnątrz warstwą fotoaktywną, która reaguje na podające światło stając się bakteriobójczą. 

 

WSTĘP 

Praca przedstawia model prostokątnego kanału wentylacyjne-
go, którego wewnętrzna powierzchnia pokryta jest substancją, której 
bakteriobójczość aktywowana jest pod wpływem światła. Jako 
materiały aktywne stosuje się różne substancje. Można stosować 
światło UV, jednak lampy, które miałyby oświetlać wnętrze kanałów 
wentylacyjnych są drogie, zaś diody emitujące światło w zakresie 
widzialnym, to niewielki wydatek. Potrzebne jest stworzenie takiej 
substancji, która byłaby aktywowana pod wpływem światła widzial-
nego. 

Jedną z substancji o takich właściwościach jest ditlenek tytanu 
TiO2. TiO2 jest fotokatalizatorem powodującym utlenianie się związ-
ków organicznych. Jego wodne zawiesiny, pudry, czy powłoki służą 
do utleniania składników organicznych w powietrzu i wodzie [1], [2], 
[3]. TiO2 wykazuje swoje właściwości antybakteryjne przede 
wszystkim pod wpływem światła UV [4], [5]. Znacznie korzystniejsze 
byłoby zastosowanie światła z zakresu widzialnego. Zaobserwowa-
no wyraźną aktywność antybakteryjną w świetle dnia w obecności 
nanocząstek ZnO [6].  Jednak zastosowanie w takich warunkach 
TiO2 wydaje się korzystniejsze ze względu na mniejszą toksyczność 
tego związku w porównaniu z innymi stosowanymi w świetle dzien-
nym np. nanocząstki Ag czy ZnO [7]. Prowadzone są badania, które 
docelowo mają wykazać, że zastosowanie domieszek do TiO2 
pozwoli bakteriobójczą aktywność przesunąć z zakresu UV do 
zakresu światła widzialnego. 

1. MODEL KANAŁU WENTYLACYJNEGO 

1.1. Teoria  

Najprostszy przykład kanału wentylacyjnego przedstawiony za-
stał na rys. 1. Widać tu kanał prostokątny, w którym umieszczona 
została we wlocie matryca diod. W tym modelu założono, że matry-

ca składa się z 55 diod. We wnętrzu kanału zostały wyznaczone 
punkty próbkowania, w których obliczane są natężenia padającego 
światła pochodzącego od diod i od odbić od ścianek wewnętrznych. 
Na początku badań przyjmujemy najprostszy model kanału, tzn. 
uwzględnione jest światło odbite tylko w punktach próbkowania, w 
dalszych badaniach zostanie uwzględnione światło odbite od całych 
ścianek i obok tego, również inne kształty i konfiguracje kanałów. 
Chodzi o to, że kanały mogą mieć bardziej skomplikowane kształty, 
rozgałęzienia, zagięcia, inne kształty przekroju np. kołowe. Modele 
oświetlenia takich kanałów są oczywiście bardziej złożone, niż 
przedstawiony tutaj. 

 

 

 
Rys. 1. Kanał wentylacyjny o przekroju prostokątnym, dla którego 
zostały przeprowadzone obliczenia 

Fizyczny model oświetlenia 

Pole elektromagnetyczne w modelu klasycznym opisywane jest 
przez równania Maxwella [1]. Światło, jak wiadomo, jest falą elek-
tromagnetyczną (zmienne, rozprzestrzeniające się pole elektroma-
gnetyczne), więc równania Maxwella opisuje również to zjawisko. 
Układ równań (1) przedstawia równania Maxwella dla próżni. Wek-

tory, E


oznacza natężenie pola elektrycznego, B


- indukcję pola 

magnetycznego, zaś J


 - gęstość prądu. Wielkości, 0 oznacza 

przenikalność elektryczną próżni, zaś 0 - przenikalność magne-

tyczna próżni. Operator „nabla” jest operatorem różniczkowym: 
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, gdzie kji


,, są jednostkowymi 

wektorami w kierunku osi x, y i z w układzie kartezjańskim. Z rów-
nań Maxwella można wyodrębnić równanie, które opisuje w sposób 
matematyczny zachowanie się fali elektromagnetycznej, czyli świa-
tła.  
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Jak widać jest to układ równań różniczkowych pierwszego rzędu 

dla wektorów E


i B


. Równania te można rozprząc stosując pewne 
przekształcenia matematyczne, ale kosztem tego jest fakt, że 

otrzymujemy równania różniczkowe drugiego rzędu. Otrzymane w 
ten sposób równania falowe przedstawia wzór (2): 
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Jak widać, są to właściwie dwa układy równań różniczkowych na 

łącznie 6 składowych – 3 składowe wektora  E


i 3 składowe wekto-

ra B


. Równania te są słuszne w przypadku, gdy mamy do czynie-
nia z ośrodkiem jednorodnym i izotropowym. Ponieważ w środku 
kanału znajduje się powietrze, więc założenie to jest uprawnione. 
Rozwiązaniem jest klasa funkcji typu sinus i cosinus. Za efekt foto 
jest odpowiedzialny wektor natężenia pola elektrycznego, więc 
rozwiązanie równania falowego przedstawia się z użyciem tego 
wektora. Korzystając ze związków Eulera, można te funkcje zapisać 
w postaci zespolonej. Korzystając z zasady Huygensa rozpatrujemy 
propagację fali poprzez falę sferyczną: 
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gdzie  rE


 jest zaburzeniem pola elektromagnetycznego w 

odległości r


 od punktowego źródła światła, 0E  jest amplitudą 

tego zaburzenia, zaś 
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k . Dla prostoty będziemy oznaczać 
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 jako r, którego postać jest następująca: 
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gdzie punkt  0000 ,, zyxP  określa położenie w przestrzeni 

punktowego źródła światła. 
Do opisu zjawiska propagacji światła stosuje się dwa różne po-

dejścia, podejście oparte na optyce geometrycznej [1], gdzie pod-
stawowym pojęciem jest promień świetlny oraz podejście oparte na 
optyce falowej [2], gdzie charakterystycznymi zjawiskami są interfe-
rencja i dyfrakcja. Są również stosowane modele pośrednie, łączące 
z sobą pewne elementy optyki geometrycznej i optyki falowej. Ele-
mentem optyki falowej uwzględnionym w tym modelu jest fala kuli-
sta jako rozwiązanie równania falowego. Z optyki geometrycznej 
został wzięty promień światła. Należałoby tylko powiązać z sobą te 
dwa pojęcia. 

Aby powiązać te wielkości potrzebna jest definicja czoła fali. 
Czoło fali świetlnej można zdefiniować jako zbiór wszystkich punk-
tów przestrzeni, w których rozkład amplitudy zespolonej (fali) ma 
stałą wartość fazy. Kierunki prostopadłe do czoła fali wyznaczają 
kierunki rozchodzenie się promieni. Promień można więc określić 

jako nieskończenie cienką wiązkę światła rozchodzącą się w kie-
runku wyznaczonym przez prostą prostopadłą do czoła fali, której 
fragmentem jest promień.  

Zakładamy, że mamy matrycę mn diod emitujących mono-

chromatyczne niekoherentne światło o długości fali . Matryca 
oświetla wnętrze kanału wentylacyjnego, przy czym nie są wyma-
gane obliczenia oświetlenia całej powierzchni jako powierzchni 
ciągłej. Wystarczy wyznaczyć odpowiednią siatkę punktów próbko-
wania i wykonać obliczenia w tych punktach. 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie punktów próbkowania, w których oblicza-
ne są natężenia światła pochodzącego od diod oświetlających 

 
Na rys.2 przedstawiony został kanał wentylacyjny z naniesioną 

siatką punktów próbkowania obejmujących wszystkie ścianki, w 
których obliczane są wartości natężenia oświetlenia. Punkty są 
położone wewnątrz kanału, jednak dla lepszego zrozumienia, zosta-
ły na tym obrazku naniesione na zewnątrz kanału. 

 
Rys. 3. Przekrój poprzeczny kanału wentylacyjnego 
 

Na rys. 3 przedstawiony jest przekrój poprzeczny kanału wenty-
lacyjnego, na którym widoczny jest rozkład punktów próbkowania 
wzdłuż pojedynczego obwodu. Tablica zielonych krzyżyków symbo-
lizuje rozkład diod w matrycy. Został tu przedstawiony asymetrycz-
nie w stosunku do przekroju kanału, ponieważ matryca może być 
przenoszona np. przez robota, bądź być przesuwana przez jakieś 
urządzenie przymocowane do jednej ze ścian kanału. 

Model matematyczny oświetlenia kanału wentylacyjnego można 
przedstawić następująco: 

     ,,,,,,, klklklcklklklbklklkla zyxIzyxIzyxI 

 
(5) 

 

gdzie punkt  klklkl zyx ,,  jest punktem, w którym obliczana jest 

wartość Ia natężenia oświetlenia wewnątrz kanału, Ib oznacza część 
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natężenia pochodząca bezpośrednio od matrycy diod oświetlają-
cych, zaś Ic oznacza część natężenia oświetlenia pochodząca od 
odbić od wewnętrznej powierzchni kanału. Indeksy: k numeruje 
kolejny obwód, na którym znajdują się punkty próbkowania leżące w 
jednej płaszczyźnie, jak to  widać na rys. 2, l numeruje punkty prób-
kowania leżące w jednym obwodzie. Część pochodzącą od matrycy 
diod można przedstawić jako: 
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(6) 

 
gdzie 

     222

jkljkljklklj zzyyxxr  . (7) 

  
Suma po j w obu powyższych wzorach przebiega po wszyst-

kich diodach w matrycy, zaś  jjjj zyxd ,, oznacza natężenie 

oświetlenia pojedynczej diody. Z kolei część pochodząca od odbić 
od powierzchni wnętrza kanału można w przybliżeniu przedstawić 
następująco: 
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gdzie wodb oznacza współczynnik odbicia światła od ścianek kanału. 
Wzór (8) jest wzorem, który z grubsza uwzględnia światło odbite od 
ścianek kanału, ponieważ światło odbija się od całej powierzchni 

wewnętrznej kanału, a nie tylko od punktów  mnmnmn zyx ,, . Ten 

błąd można poprawić poprzez oszacowanie wpływu otoczenia tych 
punktów i uwzględnienia tego w wartości współczynnika odbicia 
światła. 

1.2. Wyniki numeryczne 

Obliczenia zostały przeprowadzone dla kanału przedstawionego 

na rys. 1. Rozmiary kanału zostały ustalone jako 1030150 cm. 
Odległość między sąsiednimi obwodami zawierającymi punkty 
próbkowania ustalono na 10 cm, odległości między punktami w 
pojedynczym obwodzie wynoszą średnio 4 cm. Matryca składa się z 

55 diod emitujących monochromatyczne niekoherentne światło o 
natężeniu 1 luksa każda. Matryca może być przesuwana wzdłuż 
kanału. 

 
Rys. 3. Przebieg natężeń światła wzdłuż kanału wentylacyjnego 

Na rys. 3 przedstawiony jest przebieg natężenia światła 
padającego na wewnętrzną powierzchnię kanału, przy czym 
uwzgędnione jest obok oświetlenia pochodzącego od diod, również 
oświetlenie pochodzące od odbicia się światła od ścianek. 
Współczynnik odbicia światła od ścianek kanału został przyjęty jako 
stały i równy 0,3. Poszczególne składowe wykresu, numerowane od 
1 do 20 oznaczają kolejne linie równoległe do ścianek kanału, na 
których leżą punkty próbkowania. Każda linia na wykresie 
przedstawia rozkład natężenia oświetlenia w luksach w punktach 
próbkowania położonych wzdłuż kanału wentylacyjnego. Jednostką 
miary osi pionowej jest luks, zaś osi poziomej metr. Wykres ten 
powstał w ten sposób, że obliczone zostały natężenia oświetlenia 
dla wszystkich punktów próbkowania, następnie kanał został 
„rozgięty” do płaskiej powierzchni i z takiej powierzchni utworzono 
wykres. Widać, że zgodnie z intuicją największe natężenie jest w 
pobliżu matrycy diod. Zasięg skuteczności matrycy diod może być 
zwiększany montowaniem diod o większej mocy, zwiększaniem ich 
ilości, bądź przesuwaniem matrycy wzdłuż kanału. 

Na rys. 4 pokazany jest przebieg natężenia oświetlenia w 
kanale wentylacyjnym dla przypadku, gdy matryca diod przesunięta 
została o 0,5 m wgłąb kanału. 

 
Rys. 4. Przebieg natężeń oświetlenia wzdłuż kanału wentylacyjnego 
w przypadku, gdy matryca diod przesunięta jest o 0,5 m wgłąb 
kanału 

 

Z tyłu matrycy diod wartości natężenia oświetlenia są równe 
zero, gdyż zakładamy w tym modelu, że światło nie rozprasza się 
do tyłu, czyli że powierzchnia wewnętrzna kanału jest w miarę 
gładka. Przebieg wykresu jest prawie identyczny, jak na poprzednim 
wykresie, jest tylko przesunięty w prawo o 0,5 m. 

Na rys. 5 widać przebieg natężenia oświetlenia wewnątrz 
kanału w przypadku, gdy matryca diod przesunięta jest o 1 m wgłąb 
kanału. 

 
Rys. 5. Przebieg natężeń oświetlenia wewnątrz kanału wentylacyjnego 
w przypadku, gdy matryca diod przesunięta jest o 1m wgłąb kanału 
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Przebieg natężenia powtarza się, jest tylko przesunięty o 1 m w 
prawo. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono najprostszy model kanału wentylacyj-
nego z zamontowaną w środku matrycą diod, których zadaniem jest 
„wzbudzić bakteriobójczość” wewnętrznej warstwy kanału. Jaki 
poziom natężenia oświetlenia powoduje bakteriobójczość, jest 
kwestią przeprowadzenia odpowiednich badań. Można założyć 
pewne wartości i zamodelować odpowiedni układ. Na pewno należy 
się tu spodziewać ograniczeń np. w ilości diod w matrycy, ich moc 
oświetlenia itp. Raczej konieczne będzie przesuwanie diod wzdłuż 
kanału, co jest dobrym rozwiązaniem, wynika to bowiem z przepro-
wadzonych obliczeń, których wyniki zostały przedstawione w pracy. 
W przypadku bardziej skomplikowanych konfiguracji kanałów, byż 
może najlepszym rozwiązaniem będzie inny układ diod, np. linijka 
diod. 
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Ventilation system with automatic antiseptic mechanism 

The model of ventilation channel with internal layer 

which becomes germicidal influenced by the light has been 

presented. The results is concerning the channel with rectan-

gular cross section. 
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