Dokumentacja dot. głównych cech
palącej się świecy pilarowej –
sparametryzowanie jej najważniejszych
cech.
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Celem tego opracowania jest określenie jakie parametry podczas palenia świecy pilarowej
mają wpływ na jej odbiór i postrzeganie przez człowieka.
Paląca się świeca wytwarza dużo efektów świetlnych.
1.
2.
3.
4.

Widok samego płomienia palącego się knota
Światło emitowane przez płomień
Efekty prześwietlania wosku podczas palenia
Kolor emitowanego światła - prześwietlenia bryły zależny od koloru wosku
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Jednym z charakterystycznych dla palącej się świecy jest widok palącego się płomienia. Jego
zmieniający się kształt , barwa i ruch płomienia jest bardzo przyjemny dla oka. Jest on bardzo
istotny w świecach kandelabrowych, stołowych oraz bryłowych ozdobnych. Świece te
znajdują się poniżej lub na wysokości oka ludzkiego. Poza ozdobnymi świecznikami i
ewentualnymi ozdobami świecy płomień jest podstawowym elementem przyciągającym
wzrok i sprawiającym przyjemność dla zmysłu widzenia.

Świece stołowe (kandelabrowe)
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Świece stołowe w ozdobnym świeczniku.
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Przykłady palących się świec ozdobnych.
W których elementem dekoracyjnym są
wszelkiego rodzaju dodatki.
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Powyżej zestaw różnego rodzaju świec ozdobnych, gdzie głównym elementem jest kształt,
kolor, dodatkowe ornamenty i detale.
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W projekcie lampy mają być użyte świece bryłowe postawione na podstawie podwieszonej do
sufitu.
O ile w świecach stołowych i ozdobnych istotny jest przede wszystkim wygląd samego
płomienia i elementy zewnętrzne dekoracyjne świecy, to w przypadku dużej świecy bryłowej
postawionej na podstawie znajdującej się powyżej poziomu oczu to bezpośredni widok na
palący się płomień nie jest już taki istotny.
Nie będzie on po prostu widoczny dla oka.
Należy się więc skupić nad analizą pozostałych efektów widocznych dla oka.
Na początek należy rozpatrzyć kolejne stopnie palenia bryłowej świecy stołowej:

1. Świeca nowa nie zapalona, widoczna jedynie bryła świecy.

2. Świeca zaraz po zapaleniu, widoczny płomień świecy.
Bryła wosku lekko podświetlona od góry poniżej płomienia

ETAP – 1 | Strona 10

3. Świeca po dłuższym paleniu.
Po dłuższym paleniu świecy powstaje efekt tunelowania, co oznacza że płomień
schodzi poniżej górnej krawędzi świecy i zagłębia się do wnętrza bryły. Efekt ten jest
najbardziej przyjemny dla oka ponieważ podświetla maksymalnie bryłę od środka.
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Poniższy rysunek porównuje efekty rozświetlenia bryły w różnych etapach palenia świecy.

ŚWIECA NOWO ZAPALONA

ŚWIECA PO DŁUZSZYM PALENIU

Należy więc założyć, że najbardziej przyjemny dla oka jest etap palenia, kiedy płomień
znajduje się już wewnątrz bryły świecy, a sam płomień jest niewidoczny.
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Na efekt rozświetlenia wnętrza bryły bardzo istotne znaczenie ma również objętość bryły.
Jeżeli objętość bryły jest duża (średnica świeczki) to podświetlenie jest znacznie słabsze
w przeciwieństwie do świeczki o mniejszej średnicy, gdzie podświetlenie wewnętrzne bryły
jest zdecydowanie większe.

Porównanie wewnętrznego podświetlenia w zależności od średnicy świecy.
Można więc zauważyć że zmiana średnicy świecy powoduje powstanie różnych efektów
świetlnych. Stosując różne średnice świec możemy otrzymać różne ciekawe efekty.
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Podczas palenia świecy na skutek spalania wosku wysokość świecy skraca się.

Powyższy rysunek przedstawia etapy wypalania się świecy.
Nie należy o tym fakcie zapominać, ponieważ w miarę skracania się świecy przesuwa się
także pole podświetlenia bryły - w dół do podstawy świecy.

Rysunek przedstawia rozłożenie podświetlenia bryły od wewnątrz w zależności od etapu
wypalania świecy.
Jest to efekt o którym nie należy zapominać, gdyż różne wysokości świec generują różne
efekty świetlne sprawiające dodatkowe wrażenia wizualne.
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Oprócz widocznego światła z podświetlenia bryły wosku nie należy zapominać o tym, że sam
płomień palącego się knota emituje również światło bez żadnej przeszkody skierowane do
góry.
O ile sam płomień jest niewidoczny od dołu to już jego światło jest widoczne na
powierzchniach oświetlonych tym światłem nad świecą.
Widać też nieznaczne zmiany jasności spowodowane ruchem płomienia.
Najbardziej jednak jest istotny sam fakt podświetlenia powierzchni łagodnym i miękkim
światłem.
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Bardzo istotnym elementem wizualizacji jest też sam kolor świecy - wosku.
Kolor biały nie jest przyjemny dla ludzkiego oka w połączeniu z światłem żarówki, która ma
emitować naturalną palącą się świecę.
Kolor żółty jest przyjemny dla oka, uspokajający, relaksujący i w naszej aplikacji wydaje się
najlepszy. Mocno zabarwiona świeca na żółto jest słabo rozświetlona i źle oddaje efekt
palącej się świecy.
Najlepszym, rekomendowanym rozwiązaniem, jest kolor ecru o odpowiednim nasyceniu,
którego wygląd w świetle dziennym, mało tłumi światło podkreślając jednocześnie ciepłą
barwę – imitację płomienia świecy również w ciemności.

Podsumowanie
Najbardziej przyjemny dla oka jest etap palenia, kiedy płomień znajduje się już wewnątrz
bryły świecy, a sam płomień jest niewidoczny.
Bezpośredni widok na palący się płomień nie jest istotny, a najlepszy efekt jest gdy
symulujemy płomień palącej się świecy, który zszedł poniżej górnej krawędzi świecy
pilarowej i jest zagłębiony we wnętrzu bryły.
Kolor wosku ecru.
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Wybór
odpowiedniego źródła światła oraz
sterownika/zasilacza imitującego płomień
palącej się świecy.
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Założeniem docelowym projektu jest imitacja palącej się świecy umieszczonej
na desce podwieszonej pod sufitem.
Wewnątrz cylindra wykonanego z wosku naturalnego należy wstawić takie
źródło światła, które ma dać, patrząc z zewnątrz, efekt sprawiający wrażenie
palącej się świecy.
Wynikiem tego opracowania jest określenie, jakie parametry światła należy
rozpatrzyć oraz wskazanie odpowiedniego źródła światła i jego zasilania.

Parametry światła które są istotne dla projektu:
I.

Typ żarówki.

II.

Jasność i barwa światła.

III.

Współczynnik oddawania barw.
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I. Typ żarówki
Do niedawna najbardziej rozpowszechnionym źródłem światła były żarówki z
włóknem wolframowym, niestety w całej Unii Europejskiej i większości krajów
zostały wycofane ze względu na energooszczędność.

Żarówka standard z gwintem E24.
Emitowały one przyjemne, bardzo dobrze oddające barwy światła.
Są to jednak żarówki, które mają duże gabaryty i trudno je byłoby zainstalować
wewnątrz cylindra z wosku. Nawet użycie mniejszych gabarytowo żarówek nie
rozwiązuje tego problemu.
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Żarówka zmniejszona z gwintem E14.
Żarówki te posiadają ponadto jeszcze jedną bardzo istotną wadę, bardzo małą
sprawność i większość pobieranej mocy (80%) przekształcana jest w ciepło.
Żarówka o mocy 25 W ułożona pionowo na powierzchni bańki szklanej
nagrzewa się po 20 min do temperatury ok. 100°C, żarówka 40 W – do ok.
150°C.
Drugim rozpowszechnionym typem są żarówki halogenowe.
Emitują one mocne białe światło i występują również w mniejszych rozmiarach.

Żarówka halogenowa z gwintem E24.
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Żarówka halogenowa z gwintem E14.

Powyższe żarówki posiadają jednak zbyt duże gabaryty.
Za niestosowaniem tego typu żarówek przemawia również fakt, że
obowiązujące obecnie normy UE zakazują używania tego typu żarówek i
obecnie są wycofywane ze sprzedaży.
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Dostępne są żarówki halogenowe w mniejszych obudowach:

Halogen w obudowie GU10 zasilany z 220V AC.

Halogen w obudowie MR16 zasilany z 12V DC.
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Powyższe żarówki nie nadają się jednak ze względu na bardzo kierunkowe
świecenie i nie uda się przy ich pomocy uzyskać prawidłowego efektu
rozświetlenia bryły wosku.

Dostępne są jeszcze mniejsze żarówki halogenowe:

Żarówka halogenowa w obudowie G9 zasilana 220V AC.

Żarówka halogenowa w obudowie G4 zasilana 12V DC.
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Powyższe żarówki gabarytowo pasowałyby do wyrobu.
Jednakże w tym typie żarówek bardzo dużo energii jest emitowanej w formie
ciepła, więcej niż w zwykłych żarówkach z włóknem wolframowym.
Żarówka o mocy 25 W ułożona pionowo na powierzchni bańki szklanej
nagrzewa się po 20 min do temperatury ok. 140°C, żarówka 35 W – do ok.
180°C.
Nie można więc tego typu żarówek użyć do naszego projektu.
Rozwiązaniem powyższych problemów pozostaje więc użycie popularnych
obecnie źródeł światła opartych na technologii LED.
Źródła światła oparte o technologię LED nie są całkiem nową technologią i są na
rynku już od kilku lat, jednakże nadal nie są pozbawione kilku wad, które nie
występowały w żarówkach żarowych.
Oprócz standardowych parametrów jak barwa światła, jasność i kierunkowość,
pojawia się w związku z tą technologią dodatkowy istotny parametr –
współczynnik oddawania barw.
Rozważmy więc poszczególne parametry.
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II. Jasność i barwa światła
Barwę światła określa temperatura barwowa wyrażona w stopniach Kelwina.
Czym więcej Kelwinów ma dana żarówka, tym jej światło będzie chłodniejsze i
bielsze, natomiast im ta liczba jest bliższa zeru, tym światło jej będzie cieplejsze
i znacznie bardziej żółte.
Tradycyjne źródła światła, które nie były wykonane w technologii LED, też
różniły się rodzajem światła w zależności od typu, jednakże zależały tylko od
rodzaju światła.
Poniżej zamieszczamy wykaz najpopularniejszych tradycyjnych źródeł światła i
ich przybliżone temperatury barwy.
Rodzaj światła

Temperatura Barwy

Płomień świecy

1500K – 1900K

Żarówka tradycyjna

2600K – 2700K

Żarówka halogenowa

2700K – 3000K

Świetlówka TL

4500K – 6500K

Światło dzienne

5500K – 7000K
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Na podstawie temperatury barwowej powstało określenie barwy światła jako
ciepła, neutralna, zimna:

Nowoczesna technologia LED znacznie zwiększyła ilość źródeł światła o różnych
temperaturach barwy i zarazem barwach światła.
Wybór temperatur barwowych jest ogromny, przez co możemy wybierać źródła
LED w temperaturze od 2000K do nawet 11000K, co widać na załączonym
poniżej rysunku.
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Źródła światła LED dzielimy także na trzy podstawowe kategorie:


Barwy ciepłe : 2000-3500 Kelwinów –
barwa światła 2700K i 3000K to najbardziej zbliżone barwy światła
do tradycyjnego oświetlenia.



Barwy neutralne: 3500-4500 Kelwinów –
barwa światła 4000K ze względu na swoją uniwersalność staje się
coraz bardziej popularna.



Barwy zimne: 4600-11000 Kelwinów –
barwa 6500K nie jest wcale najchłodniejsza, ale jest optymalna w
miejscach, gdzie pracujemy i potrzebujemy silnego doświetlenia.
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Nas interesuje jednak zbliżenie się do światła płomienia świecy,
czyli 1000-1900 K.
Należy więc wybrać źródło światła o temperaturze barwowej 2000K-2200K.

Jasność użytego źródła światła
Aby ustalić jasność użytego źródła światła należy rozpatrzyć kilka parametrów.
Natężenie źródła światła określa się w Candelach.
Nowoczesna jednostka SI natężenia źródła światła – kandela [cd], została
skonstruowana w oparciu o dawną jednostkę zwaną „świecą” (candlepower),
równoważną intensywności światła emitowanego przez świecę wykonaną
zgodnie ze specyficznymi wymaganiami, tzw. świecę standardową.
Nowoczesna jednostka zdefiniowana jest bardziej precyzyjnie i jest
odtwarzalna, ale natężenie światła wytwarzanego przez typową świecę wynosi
nadal około 1 cd, ściśle 1,02 cd.
Z natężenia światła wyliczamy tzw. Strumień świetlny odpowiadający ilości
światła padającego na powierzchnię 1 stopy kwadratowej z odległości 1 stopy
wyrażany w lumenach.
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Strumień świetlny jest często najczęstszym pomiarem stosowanym do
porównywania różnych źródeł światła i zwykle można go znaleźć na
opakowaniu lub w kartach katalogowych danych większości lamp. Jego
jednostką miary jest lumen (lm) i jest zdefiniowany w jednostkach candela
sterdians (1 lm = 1 cd.sr). Różnica między światłością, a strumieniem świetlnym
polega na tym, że strumień świetlny służy do pomiaru ilości światła
emitowanego we wszystkich kierunkach.
Przy tym samym natężeniu źródła światła i przy świeceniu we wszystkich
kierunkach ilość lumenów (lm) spada, natomiast przy wąskim kącie świecenia
ilość lumenów jest większa.
Typowa świeca emituje strumień światła widzialnego równy 13-tu lumenów.
Dotyczy to jednak samego płomienia świecy i światła wydzielającego się z
nieosłoniętego płomienia.
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W rozpatrywanym przypadku musimy uwzględnić, że światło będzie
zamontowane wewnątrz walca z wosku i będzie potrzeba dodatkowej energii
do prześwietlenia pochłaniającej światło masy wosku.
Na podstawie badań wyliczono, że minimalny strumień światła musi mieć
wartość 80lm, ale nie można przekroczyć wartości strumienia światła
o wartości 350lm.
Dalsze zwiększanie wartości strumienia powoduje, że przy zbyt intensywnym
strumieniu światła zostaje zgubiony niepowtarzalny nastrój tajemniczości i
niezwykła plastyczność jaką daje tylko światło palącej się świecy.
Źródło światła LED o mocy 2W 160lm-200, 3,5W 280- 330lm.

Należy więc wybrać źródło światła dające strumień światła 100lm – 300lm.
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Współczynnik oddawania barw CRI (ang. Colour Rendering Index)
jest niezwykle ważnym parametrem decydującym o wrażeniach
estetycznych odbioru obrazu. Wyrażany jest w skali od 0 (dla światła
monochromatycznego, czyli niebieskiego, czerwonego lub zielonego) do 100
(dla światła białego - za wzorzec uznaje się światło słoneczne).
Współczynnik CRI określa jak dobrze oddawane są barwy przedmiotów (jak
bardzo naturalnie). Dla ludzkiego oka im wyższe CRI światła tym odbiór obrazu
jest bardziej komfortowy. Na poniższym zdjęciu doskonale widać różnicę na
przykładzie przedmiotu oświetlonego różnej jakości źródłami światła.
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Powyższy przykład jest przypadkiem szczególnie kontrastowym.
Poniższy przykład przybliża subtelne różnice między odbiorem obrazu dla
różnych źródeł światła przy różnych CRI:

Reasumując zastosowanie w naszym codziennym otoczeniu, oświetlenia LED
o odpowiednio wysokim współczynniku CRI wpływa nie tylko na nasze
samopoczucie, ale również na postrzeganie naszego otoczenia. Istotny jest fakt,
że nie ma tutaj kluczowego wpływu temperatura barwowa światła, CRI jest
jednakowo istotne dla barwy białej ciepłej, jak i dla barwy białej zimnej.
Oświetlenie wykonane na wysokiej jakości diodach LED sprawia, że artykuły
spożywcze, dania, owoce, warzywa i napoje wyglądają bardziej zachęcająco.
Można zaryzykować stwierdzenie, że jakość światła podnosi atrakcyjność
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ekspozycji handlowej w sklepach, cukierniach oraz punktach gastronomicznych.
Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do ciała ludzkiego - nasza skóra,
włosy wyglądają naturalnie w świetle o wysokim współczynniku CRI. Ma to
niezwykle istotne znaczenie w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy
biologicznej, nie wspominając o gabinetach stomatologicznych.
Jeśli oczekujemy komfortowych warunków w swoim otoczeniu, światła
relaksującego, kojącego, miłego dla oka, należy zainwestować w produkt
oświetleniowy odpowiedniej jakości, w tym o odpowiednio wysokim
współczynniku oddawania barw CRI.
Jest to inwestycja w dobre samopoczucie.

Światło a kolor
Kolory są wynikiem oddziaływania oświetlenia na przedmioty. Różne źródła
światła mają różną zdolność do "wiernego oddawania barw przedmiotów".
Oddawanie barw może być obiektywnie zmierzone przez urządzenie zwane
spektroradiometrem. Kolory przedmiotów zależą od rozkładu energii w widmie
oświetlenia. Współczynnik oddawania barw Ra odzwierciedla średnią
współczynników ośmiu kolorów, tzw. General CRI R1-R8 (osiem kolorów
testowych z atlasu Munsella):
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jak widać nie jest to pełna gama kolorów z którymi mamy styczność w
codziennym życiu, dlatego warto rozszerzyć gamę kolorów pod kątem których
analizujemy jakość światła, pomaga w tym norma CIE wprowadzając
dodatkowe próbki barwowe, tzw. special CRI:

Kolejne 7 kolorów R9-R15 odzwierciedla tzw. Special CRI ustalone przez komisję CIE

Special CRI to odpowiednio:
R9 - Red
R10 - Yellow
R11 - Green
R12 - Blue
R13 - Skin kolor
R14- Leaf green
R15 - Asian Skin color

Jak widać, to właśnie rozszerzone barwy CIE są dla nas ludzi bardzo ważne.
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Kolor czerwony współczynnik R9 jest często bardzo niski w tanich źródłach
światła LED.

W przypadku naszego wyrobu Współczynnik Ra nie jest najistotniejszy, ale
należy ostrożnie dobierać źródło światła, ponieważ znacznie obniżony
współczynnik Ra może być widoczny.
Tym bardziej, że przy imitacji światła palącej się świecy dominującym kolorem
jest kolor czerwony i żółty.

ETAP - 2 | Strona 19

Poniżej rysunek pokazujący różnicę w Ra, w szczególności CRI =40.

Nie można jednocześnie lekceważyć wpływu temperatury barwowej światła na
odbiór obrazu, bez wątpienia poza CRI to kolejny parametr mający wpływ na
wrażenia estetyczne.

Powyższe zestawienie próbek kolorów odzwierciedla odbiór barw dla dwóch
źródeł światła o jednakowym współczynniku oddawania barw CRI i różnych
temperatur barwowych źródła światła: barwy ciepłej 2700K w drugim rzędzie
oraz barwy zimnej 6500K w pierwszym rzędzie.

ETAP - 2 | Strona 20

Należy zwrócić uwagę na różnice w przypadku pierwszych dwóch próbek
zbliżonych do tonacji barwy ludzkiej skóry.
Ponieważ część światła będzie padała na sufit, to w przypadku białego sufitu
przy niskim Ra mogą pojawić się dziwne kolory odbiegające od rzeczywistości
oraz kolor prześwietlenia wosku świecy może znacznie odbiegać od faktycznego
koloru płomienia.
Dlatego też wskazane jest użycie źródła światła LED o wysokim współczynniku
CRI, co najmniej 85.
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Dobór źródła światła LED.
Na rynku dostępne są różne rodzaje źródeł światła LED.
Nas interesują źródła światła o małych gabarytach, czyli w oprawkach G4 i G9.
Znane są źródła, w których do emisji światła wykorzystuje się różnego rodzaje
diody LED.

Dioda LED COB Power
Dioda ta emituje bardzo intensywne punktowe światło używane przeważnie w
oprawach MR16 i GU10, których nie badano ze względu na fakt, że tego typu
oprawki nie nadają się do projektu.

Dioda LED Filamentowa
Dioda ta emituje bardzo intensywne światło na całej powierzchni.
Jest ono jednak bardzo intensywne i mimo powierzchni jest bardzo punktowe.
Filamenty mniejszej mocy, pomimo dużego i intensywnego światła, strumień
świetlny jest zbyt mały. Przykłady diod filamentowych:

Z powodów wcześniej opisanych źródła światła w oprawach E24 i E14 nie
nadaja się ze względu na dużą obudowę.
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Źródła światła w których występuje LED Filament są dostępne również w
mniejszych obudowach.

Źródła z diodą LED Filament emitują bardzo intensywne światło i możliwe
byłoby znalezienie źródła o odpowiedniej barwie światła, jednak posiadają one
podstawową wadę polegającą na tym, że nie świecą one pełnym kątem 360o .

Widać to na załączonym rysunku:
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Pozostaje więc nam do wyboru jedynie źródło światła z dużą ilością diod LED
w postaci CHIP-a.
Najbardziej popularne są źródła światła o poniższym kształcie:
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Niestety większość z tego typów źródeł światła wykonana jest z użyciem bardzo
kiepskiej jakości diod LED.
Ponadto, podobnie jak diody filamentowe, nie świecą pełnym kątem 360o .
Widać to na załączonym rysunku:
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Innym rodzajem jest źródło światła z diodami LED w dużej ilości:
- diody LED rozłożone na PCB w formie krzyża

Tego typu obudowa nie zapewnia jednak pełnego świecenia w kącie 360o
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- diody led rozłożone na powierzchni całej obudowy na ceramicznym korpusie:

Światło z tego typu obudowy zapewnia świecenie w pełnym zakresie kąta 360 o.

Dostępne są też w pełnym zakresie temperatury barw.
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Ciepły biały 2700K

Zimny biały 6000K

Tego typu obudowa najlepiej nadaje się do opisywanego projektu.
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Należy zwrócić uwagę, że na rynku występują źródła światła zasilane napięciem
230V AC lub 12V DC.
Przy stosowaniu źródeł światła zasilanych 12V należy użyć dodatkowego
zasilacza.
Dodatkowy zasilacz zajmuje dużo miejsca, a w przypadku dużej ilości źródeł
światła byłby to jeden bardzo duży zasilacz lub kilka mniejszych.
Ponieważ przy źródłach zasilanych 230V nie jest potrzebny żaden dodatkowy
zasilacz, a założenia projektu zakładają zasilanie lampy z 230 V, należy użyć
źródeł w oprawie G9 zasilanych 230V AC.
Niektóre takie źródła światła umożliwiają również ściemnianie.
Użycie źródeł ściemnialnych umożliwia dodatkowo dopasowanie poziomu
oświetlenia do aktualnych potrzeb oraz nastroju jaki chcemy uzyskać w
użytkowanym aktualnie pomieszczeniu.
W przypadku użycia źródeł ściemnialnych należy zwrócić uwagę na fakt,
że gorsze wykonania tych źródeł podczas ściemniania zmienia barwę światła –
co jest nie wskazane, barwa światła musi pozostać na stałym poziomie.
Nie należy również pomijać faktu, iż niektóre źródła światła podczas
ściemniania zaczynają migotać przy najniższych poziomach świecenia.
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Znane są także różne elementy imitujące ruch płomienia świecy, np.:

Jednakże zawierają one zawodne elementy mechaniczne lub migoczące diody
LED, które sprawiają efekt sztuczności i nie zapewniają pełnego komfortu i
wrażeń estetycznych z emitowanego światła.
Jak zauważono wcześniej efekt ten nie jest konieczny do odtworzenia.
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Podsumowanie opracowania.
Należy użyć źródła światła LED w obudowie G9 zasilane z 230 V AC, najlepiej
ściemnialne, składające się z wielu chip-ów LED i kącie świecenia 360 stopni,
o mocy 2,5 - max 3,5W, o współczynniku Ra >= 85.
Temperatura barwowa – 2000K – 2400K.
Nie zapominając o współczynniku długości życia.

W związku z tym, że wybrano źródło światła zasilane bezpośrednio z napięcia
sieci 230V 50Hz nie ma potrzeby zastosowania dodatkowego urządzenia
sterownika/zasilacza, co daje również przewagę konkurencyjną w
zaproponowanym rozwiązaniu.
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Najbardziej odpowiednim będzie produkt firmy: OSRAM
Oznaczony symbolem: PARATHOM P DIM PIN 32 3.5 W/824 G9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:


Producent: Osram



Trzonek / gwint: G9



Moc (Wat): 3.5



Zamiennik (odpowiednik): 16W - 40W



Napięcie (zasilanie) [V]: 230V



Strumień świetlny (lumen) [lm]: 350



Kształt: halogen



Rozmiar [mm]: 20x58



Obudowa: Plastik



Rodzaj szybki: przeźroczysta



Kolor światła: biały ciepły



Temperatura barwowa [K]: 2400



Współpraca ze ściemniaczem: tak



Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra]: 85



Liczba cykli pracy/włączeń: 100 000



Trwałość (godziny) [h]: 25 000



Czas zapłonu (sekund) [s]: natychmiast



Optymalne warunki eksploatacji [oC]: od -20 do + 40



Klasa energetyczna: A++



Certyfikaty: CE, RoHS
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Wybór – dobranie abażuru z wosku
uwzględniające określone wzornictwo oraz
cechy fizyczne wosku
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Abażur z wosku naturalnego będzie wykonany z walca – wylanej naturalnej
świecy pilarowej z wydrążonym wnętrzem. Wewnątrz abażuru będzie
umieszczone źródło światła LED, które podświetlając wnętrze będzie
imitowało/symulowało z zewnątrz efekt palącej się świecy.
Należy zachować wszelkie wrażenia wizualne, takie jak wygląd i kolor, tak aby
idealnie odwzorować naturalny efekt świetlny powstający podczas palenia
świecy.
Zakładamy, że płomień świecy jest wewnątrz bryły/walca naturalnego wosku
poniżej krawędzi górnej, pozwoli to pominąć symulacje samego płomienia, a
jedynie skupimy się na efektach świetlnych.
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Na początek należy przeanalizować zewnętrzny widok palącej się świecy.
Przeanalizujmy więc zdjęcie palącej się świecy.

Efekty świetlne palącej się świecy
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Możemy zauważyć kilka stref różniących się jasnością światła, które zostały
zaznaczone na poniższym rysunku.

Należy więc dążyć do uzyskania takiego efektu/obrazu przy użyciu
odpowiedniego wybrania/wydrążenia odpowiedniego otworu w świecy i
umieszczenia odpowiedniego źródła światła.
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Jako pierwsze przeanalizowano przewiercenie przez środek wosku wąskiego
cylindrycznego wybrania/otworu.
Wewnątrz wybrania umieszczono źródło światła LED.
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Uzyskany efekt jest całkowicie niezadowalający.

Uzyskano jedynie efekt rozświetlenia wewnątrz świecy.
Grube ścianki wosku powodują że na brzegach światło jest bardzo ciemne
i w niczym nie przypomina efektu palącej się świecy.
Brak wcześniej opisanych stref kolorów.
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Rozwiercono więc środek wosku szerokim wybraniem, tak aby powstały tylko
cienkie ścianki.
Wewnątrz wybrania umieszczono źródło światła LED.
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Uzyskany efekt również jest niezadowalający.

Uzyskany efekt rozświetla całą świecę.
Cienkie ścianki wosku powodują, że światło jest bardzo jasne na całej
powierzchni świecy i również w niczym nie przypomina efektu palącej się
świecy. Tu również brak wcześniej opisanych stref kolorów.
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Postanowiliśmy więc połączyć obie te metody.
Na górze korpusu świecy pilarowej wykonano szerokie rozwiercenie, natomiast
od dołu rozwiercono wąskie wybranie.
Wewnątrz wstawiono źródło światła LED.
Teraz należało ustalić na jakiej wysokości w świecy należy ustawić źródło
światła LED, aby uzyskać najlepszy efekt.
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Na początek źródło światła umieszczono poniżej podziału wybrania.
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Uzyskany efekt nie jest zadowalający. Pojawiły się co prawda już strefy kolorów
ale górna część jest zbyt mało doświetlona, a w części środkowej zbyt mocno
jest oświetlone centrum świecy.
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Umieszczono więc źródło światła powyżej podziału wybrania.
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Uzyskany efekt wyraźnie pokazuje strefy światła, ale górna strefa jest zbyt
bardzo rozjaśniona i widać wyraźnie poziom różnych średnic wybrania.
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Umieszczono więc źródło światła w połowie podziału pomiędzy różnymi
średnicami wybrania.

ETAP – 3 | Str. 14

Uzyskany efekt jest bardzo dobry. Powstały strefy kolorów i całość jest bardzo
zbliżona do rzeczywistych stref palącej się świecy pilarowej.

ETAP – 3 | Str. 15

Dalsze prace i badania nad kształtem wybrania wewnątrz świecy doprowadziły
do powstania ostatecznych kształtów pozwalających na uzyskanie najlepszego
efektu płynnego przejścia pomiędzy warstwami świecenia.
Ostatecznie ustalono, że dwie średnice wybrania nie mogą się spotykać w linii
poziomej, a pod delikatnym kątem.
Ostateczny kształt wybrania jest przedstawiony na poniższym rysunku.
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W projekcie wzorniczym lampy przewidziano różne średnice świec.
Przeprowadzono więc wiele prób z różnymi wysokościami i średnicami
wybrania w wosku.
Poniższa tabela przedstawia wyniki najlepiej dopasowanego wybrania do
średnicy świecy, który najlepiej oddaje efekt płomienia palącej się świecy
pilarowej.

Średnica świecy
S1

Wysokość górnego
wybrania

Średnica górnego
wybrania

Średnica dolnego
wybrania

80 mm
100 mm
120 mm

55 mm
35 mm
45 mm

54 mm
65 mm
74 mm

27 mm
27 mm
27 mm

Powyższe parametry zapewniają prawidłowe odwzorowanie warstw światła.
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Na kolor i jakość oddawania barw, który powinien imitować płomień palącej się
świecy bardzo istotny wpływ ma także kolor/barwa wosku oraz jego
przezierność.
Po przeprowadzonych próbach i badaniach najlepszy efekt zarówno w dzień
(pełne oświetlenie światłem naturalnym), jak również w nocy (brak naturalnego
światła) daje zabarwienie wosku kolorem ecru oraz pogorszenie przezierności
wosku specjalnym białym barwnikiem.
Proponujemy następujące zabarwienie wosku/parafiny Cristal 60:
1. 0,3% barwnika do świec i parafiny Ecru np.: BT10
2. 1% białego nie przeziernego barwnika np.: XC 73
Aby zapewnić dodatkową estetykę i usunąć ślady po formie dobrze jest również
dodać specjalnego środka stabilizującego naturalny skurcz parafiny.
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