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Hej, det är jag som är Ossie och mitt jobb är att
guida dig igenom den här nyutgåvan av Lilla
Ljusboken. 
Jag är den nya tidens ljuskälla, jag är nämligen
en LED-lampa. Jag ser kanske lite annorlunda ut
men mina egenskaper är det inget fel på. Jag
har ett varmt glödlampsljus, jag är dimbar, jag
har vanliga socklar och jag fungerar alldeles
utmärkt som både glödlampsersättare och din
guide genom boken.
Med det sagt så går vi nu vidare; in i ljusets
underbara värld.
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Famlar du 
omkring i mörkret?

Då är detta ljusboken för dig! På Osram har vi
ett passionerat förhållande till riktigt bra ljus,
och i vårt arbete tänker vi dagligen på hur till-
varon skulle ha varit utan ljusets glädjande och
livgivande kraft, och hur vi kan göra ljuset
 bättre för dig. Tänk om kroppen inte skulle veta
när den skulle vara trött eller pigg, eller tänk
hur svårt det skulle vara att andas utan syre,
för att inte tala om hur trist världen skulle te sig
utan synbar färg eller form. Ljuset ger våra liv
näring och innehåll och visar upp din och vår
om givning från sin bästa sida. På Osram kan vi
ljus, och vi delar gärna med oss av kunskapen
till dig. 
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Många olika begrepp används för att kunna
förklara och förstå ljus. Även om man arbetar
med ljus varje dag är det lätt att glömma eller
blanda ihop betydelsen av alla uttryck. Vad är
det t.ex. för skillnad mellan ljusstyrka och belys -
ningsstyrka? Ljusflöde och ljusmängd? Medel -
livs längd och service life?

I våra kataloger använder vi dessa begrepp
för att förklara och särskilja våra olika ljus -
källors egenskaper, och är du kund till oss
behöver du förstå vad vi menar för att kunna
välja helt rätt ljuskälla för ditt behov. 

Den här boken har ambitionen att snabbt
och enkelt göra dig hemmastadd i ljusets fan-
tastiska värld. Vår lille ljusprofessor Ossie hjäl-
per dig på vägen med många tydliga bilder och
enkla beskrivningar. Vi hoppas att du ska ha
stor nytta och glädje av vår ljusbok!

OSRAM AB
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LJUS
En förutsättning för både synen och själva livet

Ljus är elektromagnetisk strålning i ett visst våglängdsintervall. Allmänt
 tänker man sig att ljus enbart är till nytta för seendet, ett gott ljus gör att vi
kan se bra. På senare tid har man dock upptäckt hur väsentligt ljuset är för
hela vårt liv. Ett gott ljus, som varierar under dygnet, gör också att vi mår bra.
Ljuset styr kroppens hormonproduktion och därmed vår dygnsrytm. Det är
också en förutsättning för växternas fotosyntes. Ljus är helt enkelt liv!

7
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ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING
Enhet: nanometer (nm) = 10-9 m

Energi i rörelse, våglängden avgör strålningens egenskaper 

Elektromagnetisk strålning innebär transport av energi i olika våglängder. Ju
kortare våglängd desto mer energi innehåller strålningen. Strålningen kan
vara både tillverkad, som de långvågiga radiovågorna, och naturliga som den
extremt kortvågiga kosmiska strålningen från världsrymden. Ljus är ett
exempel på elektromagnetisk strålning. 
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LJUSSTRÅLNING
Enhet: nanometer (nm) = 10-9 m

Det finns inget synligt ljus 
– det vi ser är ljusstrålningens verkan på belysta föremål

Ljusstrålning kan beskrivas som en ström av partiklar, fotoner, i samtidig
vågrörelse. Själva ljusstrålningen är inte synlig, inte ens när den bryts i en
prisma. Det är först när ljuset belyser ett föremål (även rök och damm), som
det uppstår ett samspel mellan föremålets yta och ljusstrålningen som upp-
fattas synligt av ögat. Ljusstrålningens partiklar har faktiskt en vikt, det ljus
som träffar jorden varje dygn väger drygt 150 ton!

9
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IR-STRÅLNING
Enhet: nanometer (nm) = 10-9 m

Infraröd strålning = värmestrålning. Den har längre 
våglängd än ljusstrålning och syns inte heller, men känns

En glödlampa avger 20 gånger mer IR-strålning än ljusstrålning, och hälften
av solens energi är IR-strålning. I lampans fall räknas IR-strålningen nästan
 alltid som förluster och är en bieffekt av ljusalstring som måste motverkas,
t ex med luftkonditionering eller kylning. IR används t ex för bostadsupp-
värmning, spektroskopi för kemisk analys, i värmekameror för diagnostik, för
satellitundersökning av jordytan samt i mörkerkikare.
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UV-STRÅLNING
Enhet: nanometer (nm) = 10-9 m

Ultraviolett strålning har kortare våglängd än ljusstrålningen 
och är därmed intensivare och kan vara farlig

UV-strålning alstras främst av solen, men också av t ex svetsutrustning och
solarielysrör. I vanliga ljuskällor är praktiskt taget all UV-strålning bortfiltrerad.
UV-B och UV-C-strålar kan skada hud och ögon, men dessa strålar absor-
beras till största delen av atmosfärens ozonskikt. Ozonskiktet släpper igenom
UV-A-strålningen som har ungefär samma biologiska verkningar som ljus. 

UV-strålning har en bakteriedödande effekt och kan t ex användas till att
rena vatten och att härda plast. 
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LJUSALSTRING
En ljuskälla är en effekttransformator 

som har till uppgift att omvandla elektricitet till ljus

I praktiken har vi bara kunnat alstra elektriskt ljus i knappt 130 år. 1879 fick
Thomas Alva Edison patent på sin glödlampa, och den var starten på ett helt
nytt sätt att leva. Glödlampan är en av världens vanligaste produkter, men i
takt med ökade krav på effektivitet och miljövänlighet ersätts den av ljuskäl-
lor som är betydligt mindre miljöbelastande, mer ekonomiska och mycket
mer långlivade. Idag finns det tre typer av elektrisk ljusalstring: glödljus,
urladdningsljus och LED-ljus.

12

Ljuskällans uppgift:
Skapa ljusnytta till minsta möjliga miljöbelastning och kostnad

Lumen ut!

    W a t t  i n !
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HALOGENLJUS
Ljusalstring med hjälp av höga temperaturer i en glödtråd

Glödlampan bygger sin ljusalstring på höga temperaturer, upp till 2 700ºC.
Elström orsakar friktion i en glödtråd av volfram, och som en biprodukt till
den värme som uppstår skapas ljus. Värmen som alstras innebär att mate rial
från glödtråden förångas och så småningom blir tråden så tunn att den brin-
ner av. I halogenglödlampor går denna process långsammare tack vare en
tillsats av t ex brom i gasform. Detta skapar en cirkulationsprocess med åter-
vinning av glödtrådsmaterial som gör att hållbarheten kan bli mer än dubbelt
så lång som för en vanlig glödlampa.  

13
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URLADDNINGSLJUS
Ljusalstring med hjälp av en elektrisk 

urladdning mellan två elektroder i en gas

Till gruppen urladdningslampor hör bl a lysrör, lågenergi-, induktions-, metall-
halogen-, natrium- och kvicksilverlampor. De sistnämnda betecknas även
som HID-lampor (High Intensity Discharge). Ljuset alstras genom en elektrisk
urladdning i gas och metallånga mellan två elektroder i ett slutet glasrör.
Fördelen med urladdningslampor är långa livslängder (upp till 50 000 tim-
mar), mycket hög verkningsgrad samt förmågan att ge extremt mycket ljus.
Urladdningslampor kräver ett förkopplingsdon.

14
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LED-LJUS
LED = Light Emitting Diode = lysdiod

Ljusalstring i en elektronisk komponent – halvledare

LED – lysdioder är bara några millimeter i storlek. Ljuset alstras av elektro -
luminiscens, dvs ljus uppstår när en ström går genom en gränsyta mellan två
delvis olika halvledarmaterial. Ljusalstringen sker inte via några mellanled i
form av t ex värme och har därmed mycket hög verkningsgrad. Själva ljus-
punkten är endast några tusendels milli meter i diameter. Fördelen med LED
är extremt långa livslängder (upp till 50 000 h), de minimala måtten, mekanisk
tålighet, låg elförbrukning samt förmågan att skapa rena färger.

15
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EFFEKT
Enhet: watt (W)

Ett mått på kontinuerlig elförbrukning, men det ger 
inget besked om hur mycket ljus ljuskällan avger

Begreppet effekt för ljuskällor avser den elförbrukning de ger upphov till
löpande när de är inkopplade. Effekten anger inte hur mycket ljus som pro-
duceras. Därför kan man inte jämföra olika typer av ljuskällor med hänsyn till
deras watt-tal och få ett begrepp om ljuset. En glödlampa på 40 W ger bara
420 lumen medan ett lysrör på 39 W ger hela 3 500 lumen, alltså mer än 
8 gånger så mycket. 

16

Glödlampa
totaleffekt
100 W

totaleffekt
18 W

Olika effektförbrukning men lika mycket ljus
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ENERGI
Enhet: kilowattimmar (kWh)

Den effekt vi använder under en 
specifik tidsperiod, och betalar elleverantören för

Det är väsentligt att skilja mellan anläggningens effekt och förbrukad energi
när man beräknar kostnader och miljöbelastning. En hög effektförbrukning
behöver ju inte betyda hög energiförbrukning om ljuskällorna bara används
då och då. Halogenlampor kan vara en utmärkt lösning för en del anlägg-
ningar med korta användningstider. I de flesta fall är dock kopplingen stark
mellan låg effekt och låg energiförbrukning.

17
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L

LJUSFLÖDE
Enhet: lumen (lm)

Allt ljus som en ljuskälla kontinuerligt alstrar i alla riktningar

Ljusflödet är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla totalt alstrar, och är en
form av belysningseffekt. Den skulle i princip kunna anges i watt, men lumen -
angivelsen berättar också hur ögat uppfattar strålningen. Ursprungligen
angav man ljusflödet hos glödlampor med enheten normalljus. Ett normalljus
motsvarade ca 10 lumen. Då fick man en uppfattning om hur mycket ljus
lampan gav, inte hur mycket ström den förbrukade.

18

Ljusflöde
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Ljusflöde
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Ljusflöde
~ 3100 lumen

39 W

8,5 W
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LJUSMÄNGD
Enhet: lumentimmar (lmh)

Ljusflödet hos en ljuskälla under en given tid 
(t ex lampans livslängd)

Ljusmängden anger hur mycket ljus som alstras under en tidsperiod. En 8 W
LED-lampa som ger 470 lumen och håller i 25 000 timmar ger alltså en
ljusmängd på 11 750 000 lumentimmar. Ett lysrör på 39 W ger 3 500 lumen
och håller 20 000 timmar (ofta längre), vilket ger en ljusmängd på hela
70 000 000 lumentimmar. En skillnad som är väsentlig i belysningsekonomin. 

19

Tid

Ljus

X

284144  Osram bok A5 korr8.qxp:66957 Osram bok A5  12-12-21  09.54  Sida 19



LJUSUTBYTE
Enhet: lumen per watt (lm/W)

Beskriver hur effektiv en ljuskälla är, dvs hur 
mycket ljus som alstras av varje förbrukad watt

En ljuskälla är en transformator som omvandlar el till ljus. Ljusutbytet anger
hur effektivt ljuskällan gör denna omvandling. Därmed är det också ett mått
på hur ekonomisk ljuskällan är. Man bör sträva efter att få så många lumen
och förbruka så få watt som möjligt utan att ge avkall på ljusets kvalitet.
Ljuskällans funktion är att avge ljus, inte att förbruka ett antal watt, men av
tradition är de flesta ljuskällor märkta enbart med sin elförbrukning och inte
med hur mycket ljus de ger. 

20
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284144  Osram bok A5 korr8.qxp:66957 Osram bok A5  12-12-21  09.54  Sida 20



LJUSSTYRKA
Enhet: candela (cd)

Ljusflödet i en given riktning

Ljusstyrkan beskriver hur kraftigt en ljuskälla lyser åt ett visst håll. Med vet-
skap om detta kan man ljustekniskt beräkna hur mycket ljus om sedan kom-
mer att nå en önskad yta, dvs hur många lux som ”kommer fram”. Från en
ljuskälla avtar ljusstyrkan med kvadraten på avståndet. En ljuskälla som
avger en konstant ljusstyrka kommer att skapa ett ljusresultat som är starkt
beroende av avståndet. 

21
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BELYSNINGSSTYRKA
Enhet: lux (lx)

Det ljusflöde som träffar en yta

Belysningsstyrkan är det absolut vanligaste måttbegreppet för ljus och det
som är lättast att mäta. Lux kan likaväl skrivas som lumen per kvadratmeter,
dvs hur mycket av en ljuskällas ljusflöde som når fram till en specifik belyst
yta. För inomhusarbete är belysningsstyrkor på 500 till 1 000 lux vanliga.
Hemma har vi oftast inte mer än kanske 200 lux. När solen tittar fram kan
belysningsstyrkan ute bli över 100 000 lux. 

22

1Lux
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LUMINANS
Enhet: candela per kvadratmeter (cd/m2)

Ögats upplevda uppfattning om hur ljus en yta är

Luminansen är det enda ljustekniska begrepp vi faktiskt ser. Det beskriver
hur ljus vi uppfattar att en yta är. Alltså en samverkan mellan den infallande
ljusstrålningen och ytans färg- och reflektionsegenskaper. En arbetsyta
inomhus kan ha 150 candela per kvadratmeter medan en belyst väg ofta inte
har mer än 1 till 2 cd/m2. Solens yta har en luminans på 1,6 miljarder cd/m2.
Lumi nans skillnader går att mäta, men luminansmätaren är färgblind och kan
inte ta hänsyn till ytans färgegenskaper.

23
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LJUSSTYRKEFÖRDELNING
En graf som visar hur starkt en ljuskälla lyser i olika riktningar

Ljusstyrkediagrammen berättar hur en lampa eller armatur sprider sitt ljus;
brett, smalt eller asymmetriskt. Med olika reflektortyper kan samma ljus spri-
das på olika sätt, liksom ljuset i en ficklampa eller strålen från en vattenslang.
Kurvan ovan visar hur ljusstyrkan varierar i de olika riktningarna. Ju längre
avstånd från lampan till kurvan desto högre ljusstyrka. Kurvan är inte alltid
symmetrisk, ibland vill man få ett ljus som strålar åt sidan. 
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ABSORPTION
Enhet: procent (%)

Ljusstrålning som stannar kvar som värme i den belysta ytan

I belysningssammanhang är hög absorption i princip negativt. Det ljus man
alstrar stannar kvar i materialet som värme i stället för att bidra till upplevel-
sen av ljus. Men en balans mellan absorption och reflektion hör i allra högsta
grad till ett rums belysningsplanering. Genom att planera med olika ytors
egenskaper kan man medvetet skapa den rumskaraktär man vill ha. Ett rum
med ljusa tak, något mörkare väggar och golvet som den mörkaste ytan upp-
levs oftast som harmoniskt. 

25
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REFLEKTION
Enhet: procent (%)

Ljuset som studsar tillbaka på materialets yta 
och skapar din ljus- och färgupplevelse

Olika ytor har olika förmåga att reflektera infallande ljusstrålning. Ytans egen-
skaper bestämmer vilka ljusvåglängder och hur mycket som kommer att
reflekteras. Infallande ljus kan reflekteras diffust (fördelas lika i alla riktningar)
eller speglande (utgångsvinkeln blir lika med ingångsvinkeln) Förhållandet
mellan reflekterat och infallande ljus kallas reflektionsfaktor eller reflektans.
Reflektoraluminium reflekterar speglande till mer än 95%, medan vitt matt
papper kan reflektera lika mycket, fast då diffust.

26
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LJUSNEDGÅNG
Enhet: procent (%)

Anger hur ljusflödet förändras under brinntiden

Alla ljuskällor lyser allt svagare under livslängdens gång. Katalogvärdet för
ur ladd ningslampors ljusflöde gäller efter 100 timmars drift, nyvärdena kan
vara både högre och lägre. Vanliga glödlampor förlorar 5–10% ljus under sin
livs längd, medan halogenlamporna bara förlorar någon enstaka procent.
Moderna fullfärgslysrör har ett inbyggt spärrskikt och tack vare detta är ljus-
nedgången endast ca 10% under hela livslängden. Gamla kvicksilverlampor
förbrukar fortfarande ström efter 40 000 timmar, men ger bara en bråk del av
det ursprungliga ljuset.

27
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MEDELLIVSLÄNGD
Enhet: timmar (h)

När hälften av ljuskällorna har slocknat

Begreppet medellivslängd används framför allt för halogen- och låg energi -
lampor samt kompaktlysrör. Detta begrepp tar bara hänsyn till om ljuskällor-
na lyser eller inte, inte alls till eventuell ljusnedgång. Man byter sällan dessa
lampor innan de faktiskt slocknat. Om en medellivslängd anges till t ex 1000
timmar så kommer några lampor att slockna vid kanske 800 timmar medan
några fungerar till 1200 timmar.

28
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SERVICE LIFE
Enhet: timmar (h)

Användbar livslängd; när 80% ljus finns kvar i anläggningen 
med  hänsyn till både ljusnedgång och slocknade ljuskällor

Livslängdsbegreppet service life kan bättre förstås med uttrycket användbar
livs längd. Det vill säga den tidpunkt då det är dags att byta de gamla ljus  -
källorna till nya med avseende på ekonomi och ljusnivå i anläggningen.
Gamla, nedgångna ljuskällor orsakar samma elkostnad som nya utan att ge
motsvarande ljus, och kan till exempel orsaka en improduktiv arbetsmiljö.
Begreppet service life används vanligen för lysrör och övriga urladdnings-
lampor. 
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ÖGAT
Skapar synupplevelser och är en 

avgörande länk i styrningen av vår dygnsrytm 

Ögat ger oss nästan 80% av alla våra sinnesintryck. Ljusstrålarna bryts i lin-
sen, träffar näthinnan, om vandlas till elektriska signaler och tolkas sedan av
syncentrum. Ögat förmedlar också signaler till hjärnan som styr vår dygns-
rytm och biologiska välbefinnande. Mycket ljus med god kvalitet skapar
 bättre synbilder. Ögat behöver inte arbeta så mycket och vi blir biologiskt
piggare. Lägre ljusnivåer och ljuskvaliteter ger otydligare synupplevelser,
ögat ställer om sig oftare och vi blir trötta.
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ADAPTATION
Ögats anpassning till ljusnivån (luminansen)

Adaptation är ögats förmåga att anpassa sig till olika ljusnivåer. Adaptationen
sker dels genom att linsen ändrar storlek och därmed släpper in olika
 mycket ljus i ögat, och dels genom att näthinnans ljuskänslighet ändras. Att
adaptera från mörker till ljus kan gå på några sekunder, medan adaptationen
från ljus till mörker kan ta upp till en timme. Ständiga adaptationer är  mycket
tröttande.

31
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ACKOMMODATION
Ögats anpassning till olika synavstånd

Ackommodation är ögats anpassning till seende på olika avstånd. Den ring-
formade ciliarmuskeln formar ögats lins beroende på synavstånd. För korta
avstånd blir linsen buktigare och därmed bryts ljuset mer för att nära -
liggande föremål ska avbildas skarpare på näthinnan. För längre avstånd blir
linsen planare. Med stigande ålder avtar förmågan att ackommodera på
grund av minskad elasticitet i linsen.

32
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BLÄNDNING
Ljus som träffar ögat direkt från ljuskällan. 

Bländande ljus försämrar synförmågan och skapar otrivsel

Bländning är alltid tröttande och synförsämrande. Ljus som direkt träffar ögat
är felriktat. För ett fungerande seende skall ljuset först belysa den yta vi skall
betrakta och därifrån länkas till ögat. Direktljus, alltså bländning, får ögat att
inta en försvarsställning. Pupillens storlek minskar och näthinnas känslighet
försämras. Därmed kommer ljuset från det betraktade föremålet i andra hand
och kan inte göra sig gällande på optimalt sätt.
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REFLEXER OCH BLÄNK
När ljuskällorna syns i arbetsmaterialet 

sitter de på fel ställe och ger en försämrad arbetsmiljö

Reflexer och blänk är tröttande och synförsämrande och uppstår när arbets -
materialet ger en direkt spegling av ljuskällan. I sämsta fall syns speglingen
mer än den text eller bild man behöver se och tar över uppmärksamheten.
Man skall kunna sitta eller stå i rätt arbetsställning utan att behöva vrida sitt
arbetsmaterial. Reflexer och blänk beror på felplacerade armaturer och ljus-
källor, flytta dem eller dig och se till att arbeta i medljus. 
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FÄRGER
En samverkan mellan ljusstrålningen, 
den belysta ytan, ögat och vår hjärna

Upplevelsen av färg är en kombination av ljusets spektrala sammansättning
och ytornas egenskaper att återge färger. Den upplevda färgen beror också
på omgivningens färger. Ögats tappar påverkas dessutom av vad ”granntap-
pen” ser och färg upplevelsen är därför alltid komplicerad. Långvågiga färger
(röda) anses vara varma medan kortvågiga (blå) upplevs som svala. 

35

284144  Osram bok A5 korr8.qxp:66957 Osram bok A5  12-12-21  09.54  Sida 35



FÄRGTEMPERATUR
Enhet: kelvin (K)

Anger ljusets karaktär, till exempel varmtonat, vitt eller dagsljus

Färgtemperaturen (Tf) bestämmer ljusets karaktär och därmed också hur lju-
set betonar olika belysta färger. En låg färgtemperatur på 2 700 Kelvin bety-
der en varmtonad glödljuskaraktär med stor andel rött. Dagsljuset på 6 500 K
innebär en neutral balans mellan de olika färgerna i ljuset. Där emellan anger
man ofta en vit färgton med 4 000 K. För att bli ett meningsfullt begrepp ska
det alltid nämnas tillsammans med en ljuskällas Ra–index.  
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FÄRGÅTERGIVNING
Enhet: Ra-index

Anger förmågan hos ljuset att naturligt återge färger

Ra-index anger förmågan hos ljuskällor att återge färger. Värdet bestäms av
hur väl det jämförda ljuset överensstämmer med ett referensljus med samma
färgtemperatur på en uppsättning med specifika, normerade färgprover. Ju
mindre färg avvikelser som uppstår jämfört med referensljuset, desto högre
Ra-tal. Ra =100 betyder mycket god färgåtergivning medan Ra = 0 innebär
att färger inte kan återges alls, enbart gråtoner. Kräv alltid en ljuskälla med
mer än Ra = 80 där människor vistas dagligen.
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LUMINANSKONTRAST
Enhet: procent (%)

Skillnaden mellan mörka och ljusa ytor 
som både du och luminansmätaren uppfattar

Kontraster är en förutsättning för vårt seende. För att ögat skall få informa-
tion krävs att den detalj vi betraktar skiljer sig i ljushet eller färg från detaljen
intill. Med en luminansmätare mäter man luminanskontrast, dvs ljushet från
mörkaste svart till ljusaste vitt. Skuggor skapar kontraster och hjälper oss att
uppfatta former och avstånd, och ett skugglöst ljus är aldrig bra. Ibland sägs
lysrörsljus vara tråkigt, men det är sällan lysrörens fel utan ett resultat av
dålig ljusplanering med för få kontraster.
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FÄRGKONTRAST
Luminansmätaren är färgblind, men du ser skillnaden

Färgkontraster är något som ögat kan uppleva till skillnad från en vanlig lumi-
nansmätare. Vi kan enkelt skilja t ex en röd siffra mot en grön bakgrund trots
att båda ytorna har exakt samma mätbara luminans. Detta förbises ibland
om man bara talar om kontraster som generellt begrepp. Det är speciellt vik-
tigt att utnyttja färgkontraster till exempel i trafiken. En mörkklädd motor-
cyklist som kör på en svart asfaltväg på kvällen är inte lättupptäckt. Samma
motorcyklist i en gul jacka syns självklart även på långt håll.  

39
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ÖGATS LJUSUPPFATTNING
Ögats ljusuppfattning vid olika betingelser i omgivningen 
påverkar vårt seende och vårt biologiska välbefinnande

Färger upplevs starkare och klarare ju högre belysningsnivån är, och i mör-
ker ger ett blågrönt ljus största ljusintrycket medan vi på dagen lättare ser ett
gröngult ljus. Två identiska färgprover skiljer sig påtagligt åt i olika luxtal trots
att ljuskvaliteten är densamma. 

Ljuset som når ögat styr även vår produktion av hormonerna kortisol (hål-
ler oss vakna) och melatonin (viktig för sömnen). Detta innebär att även en
blind person som inte kan uppfatta sin omgivning i bilder påverkas biologiskt
av ljus.
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FOTOPISKT SEENDE – DAGSEENDE
Hur ögats tappar uppfattar ljuset vid 

högre belysningsnivåer (luminanser över 3 cd/m2)

Tapparna reagerar på dagsljus och högre belysningsnivåer. De uppfattar
 färger och detaljer. Vårt seende under dess betingelser kallas för fotopiskt
seende. Optimal våglängd för vårt dagseende är 555 nanometer, vilket är ett
gulgrönt ljus. Det ljuset ger det största ljusintrycket i dagsljusa förhållanden.
Ny forskning visar att man, genom att förbättra ljusets spektrum väsentligt,
kan minska energiförbrukningen utan att försämra synförutsättningarna.
Ljusmätare är normalt kalibrerade för vårt fotopiska tappseende. 
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SKOTOPISKT SEENDE 
– NATTSEENDE

Hur ögats stavar uppfattar ljuset vid 
lägre belysningsnivåer (luminanser under 0,3 cd/m2)

Stavarna använder vi vid låga belysningsnivåer. Stavarna kan inte uppfatta
färger och detaljer. Det seende vi använder under sådana förhållanden kallas
för skotopiskt seende. Det största ljusintrycket får man på en optimal våg-
längd av 507 nanometer – blågrönt ljus. Dagens lumenbegrepp avser bara
dagseende. Ett omdefinierat ”nattlumen” skulle skapa helt nya insikter om
ljuskällor som är mer anpassade för vägbelysning. Detta skulle leda till bland
annat utökad användning av metallhalogenlampor.
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MESOPISKT SEENDE 
– SKYMNINGSSEENDE

Hur ögat uppfattar ljuset vid luminanser mellan 0,3 och 3 cd/m2

Det mesopiska seendet används i övergången från dag- till mörkerseende
vid en belysningsstyrka på ca 10 lux. Detta seende är en hybrid mellan tapp-
och stavseende. Ibland kan man vid t ex bilkörning uppfatta det som en
tröskel i seendet när dagseendet växlar över till nattseendet. Vi ser lite  bättre
när ljuset sjunker lite till och stavarna tar över. Men då uppfattas å andra
sidan alla färger som olika nyanser av grått.
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METAMERI
Två olika nyanser av en färg kan se identiska 

ut i ett ljus men skilja sig markant i ett annat ljus

I en typ av ljusstrålning kan två ytor ha två olika färgnyanser medan de i en
annan ljusstrålning kan se skenbart identiska ut. Fenomenet kallas metameri. 

Färgupplevelsen är ett samspel mellan den belysta ytan och ljusets spek -
trala sammansättning. Ju lägre Ra-index hos ljuset, desto större risk är det
att färgerna upplevs annorlunda i ljuset från en annan ljuskälla. Ett säkert tips
är att alltid välja föremåls färger i det ljus som de sedan skall användas i.
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SPEKTRALFÖRDELNING
En graf som beskriver en ljuskällas 

ljusintensitet inom olika våglängder. Den visar därmed 
ljuskällans  förmåga att återge färger

Spektraldiagrammen visar intensiteten av de olika våglängderna i det alst -
rade ljuset. Varje våglängd representerar en färg. Leds ljuset in i en prisma
och projiceras på en vit yta så kommer ett färgspektrum att uppstå. Solen
och glödlampan avger så kallade kontinuerliga spektra medan urladdnings-
lampor avger linjespektra, det vill säga våglängderna återges i band. Dia -
grammen är alltid relativa, därför kan två olika diagram inte jämföras med
avseende på inten siteten.
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FÄRGTRIANGELN
Ett diagram där X- och Y-koordinaterna 

noggrant anger ljusets färg 

I färgtriangeln kan man beskriva en exakt färgpunkt med de tre koordina terna
x, y och z. I praktiken behöver man dock bara använda x och y. I diagram-
met finns en kurva inlagd som beskriver en ideal ljuskälla vid olika färgtem-
peraturer, från varmtonat ljus (2 000 K) till svalt dagsljus (10 000 K). Färgtri-
angeln är speciellt användbar för att kunna färgmatcha olika nyanser av LED
med varandra.
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OLED
OLED (Organisk ljus emitterande diod) är i grunden en katod (med överskott
av elektroner), ett emitterande skikt och en anod (med underskott av elektro-
ner).
I de ljusemitterande skikten som består av kolbaserade (organiska) ämnen
omvandlas elektroner till fotoner i de tre grund färgerna RGB. Med denna
metod är det enkelt att skapa ett färgrikt ljus med ett Ra-index bättre än 80
eller högre. Det går även att tillverka monokromatiska OLEDs.
För att kunna nå en lång livslängd och låg ljusnedgång är det viktigt att hela
enheten är mycket tät. Med glas kan man få livslängder på ca 10 000 timmar
vid 70 % ljus och en verkningsgrad på 25 lm/W. I laboratorium med kända
polymerer istället för glas har forskare fått fram livslängder på 50 000 timmar
och en verkningsgrad på 65lm/W.
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EN LYSANDE IDÉ
1906 grundade entreprenören Hans Edvard Henke Stockholms Glödlamp -
fabrik. Tillverkningen skedde i hyrda lokaler på Blekingegatan i Stockholm
och omfattade till en början endast en lamptyp: koltrådslampan Komet -
lampan. Några år senare gjorde metalltrådslampan Kungslampan succé.
Företaget flyttade till egna lokaler på Ringvägen, bytte namn till AB
Elektraverken och sysselsatte som mest 500 personer.

År 1919 registrerades ett bolag i Tyskland med ett namn som sedan 1906
var ett känt varumärke: OSRAM. Namnet var lånat direkt från de grundäm-
nen som användes vid tillverkning av glödtråd: osmium och volfram. 1930
gick försäljningsbolaget OSRAM och Elektraverken ihop och blev dagens
OSRAM AB. 

EN LJUS FRAMTID
OSRAM AB har lyst upp Sverige i mer än 100 år. Den sista svensktillverkade
OSRAM-lampan lämnade dock fabriken 1981. Sedan dess har företaget flyt-
tat till Haninge, där 66 personer nu arbetar med marknadsföring, försäljning
och logistik. 

OSRAM AB tillhör världskoncernen OSRAM som har mer än 40 000
medarbetare på 150 marknader, och driver 44 fabriker i 16 länder.  

Ljuskällor från OSRAM blir bara bättre och bättre. Vi satsar mer än 5% av
vår omsättning på utveckling av nya, energisnålare, starkare, effektivare,
vackrare, mindre och mer miljövänliga ljuskällor. Med mer än 100 års erfaren-
het i bagaget är vi säkra på en sak: framtidens ljus kommer från OSRAM.
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Anteckningar
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LILLA LJUSBOKEN
LJUSKUNSKAP FRÅN OSRAM 

www.osram.se

OSRAM AKTIEBOLAG

Besöksadress: 
Rudanvägen 1, 

Jordbro företagspark

Postadress: 
Box 504

136 25 Haninge

Telefon: 
08-70744 00

Hemsida: 
www.osram.se

E-post: 
info@osram.se

Pris: 225 kr
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