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STRESZCZENIE           Zmiana składu spektralnego powoduje zmianę 
barwy przetworzonego promieniowania, a w następstwie zmianę jego 
temperatury barwowej. W wielu zastosowaniach parametr ten nie jest 
istotny, ale są dziedziny, gdzie właściwa temperatura barwowa 
przetworzonego interferencyjnie promieniowania jest celem podsta-
wowym, a wskaźniki oddawania barw winny być utrzymane na bardzo 
wysokim poziomie.  
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1. WSTĘP 
 
 Modyfikacja składu spektralnego filtrowanego promieniowania następuje 
w wyniku interferencji fal świetlnych wielokrotnie odbijanych i załamywanych na 
granicach rozdziału poszczególnych cienkich warstw tworzących powłokę. 
Charakterystyka spektralna modyfikującego filtru jest wyznaczona jednoznacz-
nie przez parametry stosu wielowarstwowego, czyli przez grubości poszcze-
gólnych warstw i współczynniki załamania materiałów, z których są one wyko-
nane. Znając wartości tych parametrów, za pomocą obliczeń numerycznych 
łatwo uzyskać analityczny opis charakterystyki spektralnej filtru. Odwrotne 
zadanie polegające na określeniu parametrów konstrukcji stosu warstw na 
podstawie zadanej charakterystyki spektralnej jest nieporównanie trudniejsze. 
Rozwiązaniem jest zastosowanie metod optymalizacyjnych, poprawiających 
wstępnie przyjęte konstrukcje stosu. Wiadomo, że wraz ze wzrostem wymagań 
dotyczących przebiegu charakterystyki spektralnej, nieproporcjonalnie szybko 
rośnie liczba warstw tworzących stos i stopień skomplikowania konstrukcji, co 
przekłada się na trudności wykonawcze. 

Znaczący udział w opracowaniach i projektach wykonawczych Labora-
torium Powłok Optycznych firmy Vigo SL stanowią filtry konwersji barwowej, 
zmieniające w żądany sposób charakterystykę źródeł światła. Najczęściej 
wymagane jest uzyskanie światła białego o konkretnej temperaturze barwowej, 
rozumianej jako temperatura barwowa najbliższa (CCT). Stopień trudności 
wykonania filtru zależy głównie od tego, w jak wąskich granicach utrzymane 
muszą być parametry określające chromatyczność zmodyfikowanego światła. 
Wielkość zakresu tolerancji wynika z tego, do jakich zastosowań filtr jest 
przeznaczony. Inne są wymagania co do oświetlenia wystawy sklepowej, inne 
co do oświetlenia pola operacyjnego podczas zabiegu chirurgicznego.  

Konkretne źródło ma zdefiniowaną temperaturę barwową emitowanego 
światła. Podanie samej tylko wielkości zmiany temperatury nie wystarcza do 
scharakteryzowania filtru konwersyjnego w stopniu wystarczającym do 
realizacji użytecznej dla konkretnego zastosowania, gdyż sama wartość CCT 
nie określa w pełni chromatyczności przefiltrowanego światła. Współrzędne 
kolorymetryczne, np. (u, v) na wykresie CIE 1931 dobrze opisują chromatyzm 
oświetlenia, ale jeszcze nie niosą informacji o oddawaniu barw w tym oświet-
leniu. Dobitnie ilustruje to zjawisko metameryzmu*). Dopiero odpowiednio wysokie 

                                                 
*) Metameryzm – zjawisko polegające na różnym odbiorze barwy tej samej substancji barwiącej 
uzależnionym od rodzaju światła, w którym substancja barwiąca jest oglądana. 
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wartości wskaźników oddawania barw (CRI) dają gwarancję, że filtr będzie 
przydatny do przewidywanych zastosowań.  
 Oczywiście chromatyczność oświetlenia może być jednoznacznie opisana 
przez podanie rozkładu spektralnego i wówczas charakterystyka spektralna 
filtru konwersyjnego wyznaczona jest przez rozkłady spektralne światła przed  
i po konwersji. Z punktu widzenia wykonawcy filtru zadanie zostaje sprowadzo-
ne do wykonania filtru o zadanej charakterystyce, a jest to możliwe jedynie 
w pewnym przybliżeniu. Zatem przy projektowaniu filtru konwersji barwowej 
dąży się do zoptymalizowania wartości parametrów kolorymetrycznych, tzn.: 

• temperatura barwowa najbliższa – CCT, 
• ogólny wskaźnik oddawania barw – CRI (oznaczany Ra), 
• układ szczególnych wskaźników oddawania barw – R1,...,R14. 

Ponadto nie bez znaczenia jest wartość współczynnika przepuszczania filtru, 
decydująca o względnej sprawności optycznej układu oświetleniowego. 
 Realne rozwiązywanie problemów związanych z filtrami konwersyjnymi 
ilustrują poniżej trzy przykłady wzięte z praktyki. 
 
 
2. FILTR OBNIŻAJĄCY TEMPERATURĘ BARWOWĄ  
    ŚWIATŁA LAMPY METALOHALOGENKOWEJ  
    Z 4200 K DO 3000 K STOSOWANY DO LAMP  
    OŚWIETLAJĄCYCH POMIESZCZENIA UŻYTKOWE 
 
 We wstępnym uproszczeniu zadania zastępuje się metalohalogenkową 
lampę przez ciało czarne o temperaturze T = 4200 K, dla którego rozkład 
widmowy promieniowania opisany jest wzorem Plancka: 
 

( ) ( )1/ /5
1

2 −⋅= − Tc
T ecW λλλ  

 
gdzie stała c2 wynosi 1.438 x 10

7
 nm K. Chromatyczność rozkładu widmowego 

nie zależy od stałego czynnika c1 – w rozważaniach dotyczących temperatury 
barwowej możemy traktować c1 jako czynnik normujący.  
Stosunek W3000(λ)/W4200(λ) wyznacza z dokładnością do proporcjonalności prze-
puszczalność widmową τ (λ) „idealnego” filtru zamieniającego rozkład W4200 na 
W3000. Taki filtr, mimo spektralnej doskonałości, jest ze względów technologi-
cznych nie do wykonania. Uzyskanie charakterystyki zmieniającej się niemal 
liniowo w tak szerokim zakresie spektralnym, wymaga użycia zbyt wielu warstw 
aby dało się to praktycznie zrealizować w naszych warunkach. Ponadto 
sprawność tego filtru jest niska – ok. 50%.  
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Rys. 1. Unormowane wykresy rozkładów W4200 i W3000 
oraz stosunku wartości W3000(λ)/W4200(λ) 

 

Następny krok to przyjęcie założenia o rozkładzie dyskretnym przepusz-
czalności widmowej: 

τ (λ) = t  dla  380≤λ1≤λ≤λ2≤780 oraz τ(λ) =1  dla λ<λ1 i  λ>λ2 

gdzie t jest dowolną liczbą z przedziału (0,1). Analiza polegająca na ocenie 
wyliczonych wartości parametrów kolorymetrycznych rozkładów widmowych 
określonych wzorem 

( ) ( ) ( )λτλλ ⋅= 4200WW  

przy różnych kombinacjach wartości t, λ pozwala stwierdzić, że obniżenie tempera-
tury barwowej związane jest z obniżeniem przepuszczalności filtru do poziomu  
ok. 55% w paśmie poniżej 540 nm. Przykładowe wyniki obliczeń pokazuje tabela 1: 

TABELA 1 

Nr 
λ1 

nm 
λ2 

nm 
t 

CCT 
(K) 

Ra 
Sprawność filtru 

% 

1 410 530 0.45 2984 87.0 86.5 

2 420 530 0.45 2987 87.0 86.5 

3 430 530 0.45 3001 87.0 86.5 

4 440 530 0.45 3033 86.9 86.5 

5 380 540 0.55 3023 90.4 85.0 

6 390 540 0.55 3023 90.4 85.0 

7 400 540 0.55 3024 90.4 85.0 

8 410 540 0.55 3025 90.4 85.0 

9 420 540 0.55 3028 90.5 85.0 

10 430 540 0.55 3039 90.5 85.0 

Τ 

λ [nm] 

W4200 

W3000 
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Ostatecznym założeniem przy opracowaniu projektu konwersyjnego filtru 
interferencyjnego było to, że będzie wykonany jako 4-warstwowy z typowych 
materiałów o współczynnikach załamania 2.30 i 1.46. Przyjęto również, że 
w zakresie 440–540 nm średnia przepuszczalność filtru wyniesie 55%, a poza 
tym zakresem będzie maksymalnie duża, czyli bliska 100%. Za układ warstw 
wyjściowy do optymalizacji przyjęto: 

szkło – 0.5H 1L 1H 2L – powietrze 
gdzie H i L oznaczają odpowiednio warstwy o wysokim i niskim współczynniku 
załamania i grubości optycznej równej 1/4 długości fali świetlnej centralnej dla 
pasma o obniżonej przepuszczalności widmowej – 490 nm.  

Optymalizując grubości warstw znaleziono trzy zadowalające rozwiązania: 
A)  szkło - 0.47H 1.38L 0.53H 2.07L - powietrze, 
B)  szkło - 1.14H 0.39L 1.10H 1.89L - powietrze, 
C)  szkło - 1.21H 0.22L 1.40H 1.75L - powietrze. 

Wykresy przepuszczalności widmowej filtru „dyskretnego” oraz filtrów A), B), C) 
pokazane są na rysunku 2. Tabela 2 zawiera wyniki obliczeń kolorymetrycznych. 
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Rys. 2. Przepuszczalność widmowa filtrów A), B), C) oraz filtru „dyskretnego” 

 
Rozwiązanie A) przedstawia się najkorzystniej co do temperatury barwo-

wej i wskaźników odtwarzania barw, ale ustępuje dwu pozostałym co do spraw-
ności. Pod względem sprawności rozwiązanie C) jest najkorzystniejsze, ale 
odchyłka temperatury barwowej jest za duża. Dla filtru realizującego konwersję 
temperatury barwowej z 4200 K na 3000 K jako odpowiednie zostaje uznane 
rozwiązanie B) z tym zastrzeżeniem, że wszystkie obliczenia dotyczyły ilumi-
nantów termicznych (iluminant A). 

Τ 
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Jako źródła światła przyjęto dwie konkretne lampy metalohalogenkowe. 
Ich charakterystyki widmowe określono na podstawie firmowego katalogu. 
Pierwsza z nich – oznaczamy ją „3000 K” – według danych katalogowych emituje 
światło o temperaturze barwowej 3000 K. Druga – „4200 K” – odpowiednio  
o temperaturze 4200 K. Wykonane obliczenia kolorymetryczne wykazały, że 
chromatyczność oświetlenia uzyskanego z lampy „4200 K” z filtrem typu B) jest 
praktycznie identyczna z chromatyzmem lampy „3000 K”. 
 

TABELA 2 

 Filtr A) Filtr B) Filtr C) 

CCT (K) 3032 3052 3229 

W
sk

aź
ni

ki
 

od
da

w
an

ia
 b

ar
w

 

R1 99.8 99.9 99.9 
R 2 97.4 93.9 95.0 
R 3 98.5 97.3 97.5 
R 4 95.9 92.7 94.1 
R 5 96.0 91.4 93.1 
R 6 96.8 92.1 93.6 
R 7 96.8 96.7 96.9 
R 8 93.5 89.1 91.0 

Ra 96.8 94.1 95.2 

Sprawność (%) 78 84 87 

 
Ostatecznie produkowany filtr konwersyjny umożliwił w galeriach handlowych 
okresowe zmiany temperatury barwowej światła poprzez użycie filtrów bez 
konieczności wymiany lamp. 
 
 
3. FILTR PODNOSZĄCY TEMPERATURĘ BARWOWĄ 
    ŚWIATŁA ŻARÓWKI HALOGENOWEJ  
    STOSOWANY W LAMPACH CHIRURGICZNYCH 
 

Oświetlenie pola operacyjnego musi gwarantować w trakcie zabiegów 
chirurgicznych zawsze tę samą temperaturę barwową i doskonałe oddawanie 
barw. Z tych powodów w lampach medycznych są stosowane klasyczne 
żarówki halogenowe charakteryzujące się dużą stabilnością. Promieniowanie 
takiej żarówki, odpowiadające wzorcowi określonemu jako CIE Standard 
Iluminant A, modyfikuje się korzystając z filtru podnoszącego temperaturę 
barwową do poziomu 4200 K. Aby spełnić wymagania, filtr konwersyjny jest 
zaprojektowany tak, aby temperatura CCT zawarta była w przedziale 4050– 
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–4350 K, a wszystkie szczegółowe wskaźniki R1,…, R14 były wyższe od 90.0 
Dodatkowo sprawność świetlna filtru winna być wyższa od 60%. 

Projektowanie przebiega według tego samego schematu, jak w prostszym 
zadaniu opisanym wyżej. Potrzebny rozkład przepuszczalności widmowej filtru 
konwersyjnego uzyskuje się modyfikując unormowany stosunek rozkładu spek-
tralnego iluminantu Plancka W4200 do rozkładu wzorca CIE A. Niezmody-
fikowany jeszcze filtr „idealny” o charakterystyce pokazanej na rysunku 3 
spełniałby doskonale zadanie konwersji barwowej, ale jego sprawność byłaby 
bardzo niska. 
 

 

 
Rys. 3. Idealny filtr konwersji ilumintów CIE A na W4200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4. Wykres transmitancji rzeczywistego przykładowego filtru konwersyjnego 
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Uwzględniając fakt, że przebieg rozkładu widmowego w pobliżu krótkiego 
krańca widma jest mniej znaczący dla chromatyczności, można modyfikować 
teoretyczną charakterystykę filtru tak, aby podnieść jego sprawność, niezna-
cznie tracąc na wartościach kolorymetrycznych. 

Modyfikacje polegają na mnożeniu przebiegu „idealnego” przez stały 
czynnik większy od 1 i następnym obcinaniu go do wartości 1. Zestawiając ze 
sobą wyliczone wartości parametrów kolorymetrycznych takich abstrakcyjnych 
filtrów określa się przybliżoną docelową charakterystykę filtru konwersyjnego. 
Przejście od abstrakcyjnych filtrów do realnej konstrukcji wymaga określenia 
wyjściowych parametrów konstrukcyjnych układu warstw. Można to zrobić 
dzięki odpowiednio dużemu doświadczeniu w dziedzinie wykonywania powłok 
cienkowarstwowych. W tym wypadku przyjęto, że wystarczy stos złożony  
z ośmiu warstw przemiennie z wysokim i niskim współczynnikiem załamania. 
 Optymalizując grubości warstw udało się znaleźć rozwiązanie w pełni 
zadowalające pod względem kolorymetrycznym i jednocześnie pozwalające  
w powtarzalny sposób produkować w dużych ilościach, przez wiele lat, filtr 
konwersyjny spełniający wymagania producentów aparatury medycznej. 

Wykres transmitancji rzeczywistego przykładowego filtru przedstawia 
rysunek 4. 
 
 
 
4. FILTR DO KOREKCJI SYMULATORA  
    ILUMINANTU NORMALNEGO CIE D65

*) 
 

Precyzyjna modyfikacja barwowa oświetlenia, którego przebieg charak-
terystyki spektralnej jest mocno skomplikowany, wymaga użycia filtru o charak-
terystyce z podobnie zawiłym przebiegiem. Przykładem jest filtr, dalej okreś-
lany słowem "korektor", przeznaczony do poprawienia wartości parametrów 
kolorymetrycznych pewnego konkretnego oświetlacza pełniącego funkcję sy-
mulatora CIE-standardu D65. Charakterystyki wzorca D65 i jego symulatora 
przedstawione są na rysunku 5. 

Przebieg funkcji będącej ilorazem ich wartości, uwidoczniony na tym 
samym wykresie, daje pojęcie o tym, jak skomplikowaną charakterystykę miałby 
filtr przeznaczony do pełnej spektralnej korekcji symulatora. Taki filtr interferen-
cyjny – korektor – musiałby składać się z ogromnej liczby warstw o ściśle 
określonych grubościach. To wiąże się z koniecznością stosowania podczas 
procesu technologicznego niezwykle kosztownych, trudnych technicznie i obli-
                                                 
*) Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006–2008 jako Projekt 
Badawczy nr 3T10C 035 30 – etap I. 
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czeniowo metod. Zatem wstępny etap zadania polega na poprawieniu jedynie 
parametrów kolorymetrycznych symulatora, czyli w istocie wskaźników odda-
wania barw (R1,...,R14). 
 

 
Rys. 5. Iluminant D65, symulator i idealny korektor 

 

 
Przyjmując różne uproszczenia przebiegu transmitancji i zakładając 

różne wstępne konstrukcje układu warstw, metodami optymalizacji cyfrowej 
uzyskuje się różne przybliżone rozwiązania problemu. Ocena przydatności 
kolorymetrycznej tych rozwiązań sprowadza się do porównania odniesionych do 
D65 wskaźników oddawania barw przy oświetleniu samym symulatorem  
i symulatorem uzupełnionym przez "korektor". Tabela 3 zawiera zestawienie 
tych wartości obliczonych dla K1, K2, K3 i K4, czyli czterech różnych 
teoretycznych konstrukcji korektora. We wszystkich przypadkach ogólny 
wskaźnik oddawania barw Ra jest wyższy niż dla symulatora bez korekcji.  

 
 

TABELA 3 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Ra 

Symulator 99.4 99.3 99.1 99.0 99.0 99.0 99.4 99.4 99.9 99.2 98.9 97.1 99.4 99.1 99.1

Symul.+ K1 99.9 99.7 99.3 99.7 99.9 99.8 99.8 99.8 98.9 99.3 99.5 97.8 100. 99.6 99.5

Symul.+ K2 99.9 99.8 99.4 99.5 99.9 99.9 99.6 99.6 98.9 99.5 99.2 98.8 100. 99.6 99.5

Symul.+ K3 99.9 99.9 99.5 99.8 100. 99.9 99.9 99.8 99.2 99.6 99.7 99.1 100. 99.7 99.7

Symul.+ K4 99.3 99.2 98.9 98.6 98.7 98.4 99.0 99.2 99.7 99.1 98.0 95.0 99.3 99.0 98.7
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Wskaźniki, szczególne Ri, przyjmują różne, aczkolwiek w każdym przy-
padku wysokie, wartości i to stanowi wskazówkę do poszukiwań lepszych 
rozwiązań dla konstrukcji filtru korygującego promieniowanie symulatora 
iluminantu D65, tak, aby podwyższyć jego kategorię jakości. 
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PROBLEMS OF COLOUR CONVERSION 
IN THE WORK OF OPTICAL COVER LABORATORY 

 
 

Janusz KUBRAK, Ludomir WŁODARSKI 
 
ABSTRACT   Change in spectral composition causes the colour 
of the converted radiation to change and in turn it changes the 
temperature of its colour. In many applications this parameter is 
not important but there are domains where the proper colour 
temperature of the radiation converted interferentionaly is the 
basic aim and the indices of colour reproduction must be kept at 
a very high level. 


