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T

he California Lighting Technology Center
แหงมหาวิทยาลัย The University of California
Davis, (the CLTC) รวมกับ Public Interest Energy
Research (PIER) และUnion City เมือง California เพือ่
สรางตนแบบแสดงการใช task/ambient ดวย LED สีขาว
จากการวิจยั กอนหนานี้ แสดงใหเห็นวา ระบบ task/
ambient lighting (ไฟสองชิน้ งาน/ไฟบรรยากาศโดยรอบ)

สามารถเพิ่มระดับคุณภาพของแสงสวางในที่ทำงาน และใน
ขณะเดียวกันก็ชว ยลดคาไฟถึง 20-33% แตทาง CLTC ได
โตแยงวาวิธีนี้ยังมีศักยภาพในการประหยัดและเพิ่มคุณภาพ
แสงทีด่ ขี นึ้ ได โดย CLTC ไดแสดงใหเห็นถึง Personal Lighting
System (PLS) โดยการนำ LEDS มารวมกับ occupancy
sensor ซึ่งสามารถชวยลดพลังงานลงเหลือ 0.5-0.7
watts/sq.ft. หรือเปนการชวยประหยัดพลังงานไดมากถึง
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40-50% เมือ่ เปรียบเทียบกับการใชงานแสงสวางแบบเดิม
Michael Siminovitch ผูเชี่ยวชาญแหง the
University of California-Davis และ director ของ CLTC
ไดกลาววานี่จะเปน “อนาคตของแสงสวางในที่ทำงาน”
โครงการนี้ ไ ด เ ริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ The California Energy
Commission และ The state’s largest utilities ไดจดั การให
CLTC และ PIER ดำเนินงานในการวิจยั และพัฒนาลดการใช
พลังงานแสงสวาง ในขณะเดียวกันใหเปนการปรับปรุงและเพิม่
คุณภาพของแสงไปดวยพรอมกัน ผลดีจากแผนงานนี้
จะกลายเป น เป า หมายในการปรั บ เปลี่ ย นมาตรการด า น
    

พลั ง งานที่ เ ข ม งวดของรั ฐ (Title 24) ฉบั บ ใหม โดย
Siminovitch ไดกลาวอีกวา หนึง่ ในตัวขับเคลือ่ นหลักของ
โครงการนี้ก็เพื่อเปนการปรับปรุงหรืออยางนอยก็เปนการ
เพิม่ คุณภาพของแสงรอบๆ ทีท่ ำงานในขณะทีผ่ ลิตพลังงาน
และการลดประสิทธิภาพของพลังงานสูงสุดลง ซึง่ ทัง้ หมด
ลวนเปนขอจำกัดที่สำคัญที่ตองคำนึงถึง

Portrait of a Typical Office
การวิจยั และพัฒนา ของ CLTC เริม่ ตนดวยการ
สำรวจอาคารทีท่ ำงานตางๆ เพือ่ สรางรูปแบบของสถานที่
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ทำงานตัวอยาง พบวาอาคารตัวอยางซึง่ มีสถานทีท่ ำงานเปน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในประกอบดวยเฟอรนิเจอรแบบตางๆ
มีการติด fluorescent task lighting เปนแนวใตชนั้ และตาม
ฉากกัน้ และไมมรี ะบบการตัดไฟแบบอัตโนมัติ การจัดตำแหนงไฟ
โดยทั่วไปจะมีการจัดแบบเปนแถวหรือเปนแนวตามตะแกรง
พาราโบลิ ก (Parabolic troffers) หรื อ ตะแกรงเลนส
(Lensed troffers)
Siminovitch กลาววาการสะทอนของแสงเขาตาและ
เงาเปนเรื่องสำคัญที่ถูกกลาวถึง แถวหรือแนวของตะแกรง
เปนตัวชี้ใหเห็นถึงการสะทอนของแสงที่ตกกระทบเขาตาใน
ระดับสูง โดยเฉพาะกับงานทีใ่ ชจอคอมพิวเตอร
เนื่ อ งจากการจั ด แสงสว า งสามารถสร า งการ
ตกกระทบของเงาที่ สำคั ญ บนชิ้ น งานได ดั ง นั้ น หลอด
fluorescent ที่ติดตามใตชั้นจึงเปนเสมือนกับแหลงกำเนิด
ของแสง การติดตั้งแบบมาตรฐานดวยตนทุนต่ำจะติดตรง
กับตำแหนงของคนทีอ่ ยดู า นใน และใหมแี สงตกกระทบประมาณ
100-200 fc บนผนังดานหลัง และ 90-120 fc ลงบน
โตะทำงาน ซึ่งเปนการใหแสงที่มากเกินไปและทำใหเกิดการ

สะทอนเขาตา ระดับของแสงที่เหมาะสมบนโตะทำงานควรอยู
ที่ 40-50 fc
National Research Council ของประเทศแคนาดา
ไดทำการศึกษาเกีย่ วกับแสงสวางทีก่ ระทบผนังในทีท่ ำงานวา
ความสวางอยางนอย 20-25 fc คือระดับของแสงทีค่ วร
ตกกระทบผนังทีท่ ำงาน นอกจากนีใ้ นขณะทีค่ ณ
ุ ภาพของไฟ
ทีต่ ดิ ตัง้ ใตชนั้ ดวย batwing lens จะทำใหแสงกระจายเขาไป
ดานในผนังและดานหนาผใู ชงานทำใหเกิด glare สะทอนแสง
ทีเ่ รียกวา veiling reflection CLTC ประเมินวา 80% ของ
ผูใชที่ไมเปดไฟที่ติดใตชั้นเนื่องจาก จะรูสึกไมสบายตากับเงา
ที่ ต กกระทบลงมามากกว า ความน า รำคาญของแสงที่
สองกระทบเขาตา (CLTC)

The Integrated Task/Ambient Approach
แนวคิดของการผสมผสาน task/ambient office
lighting คือการออกแบบแสงสวางให ambient light เปน
general light และมีการเพิม่ ความสวางเฉพาะทีด่ ว ย task light
เพื่อใหมีแสงสวางที่เพียงพอกับพื้นที่ทำงาน โดยแสงไฟ
    

ambient light นั้นจะใหความสวางประมาณ 25-30 fc
สำหรับ task lighting จะใหความสวางบนโตะ 50 fc และ
บนผนังรอบๆ ประมาณ 20-25 fc ซึง่ จะทำให ใชกำลังไฟ
ต่ำลง และกอนหนานีม้ รี ายงานออกมาถึง PLS (The personal
Lighting System) วาการผสมผสาน task/ambient systems
สามารถประหยัดพลังงานไดถงึ 20-30 %
สำหรับแสงไฟ general light นักวิจัยจากหลาย
สถาบันแนะนำวาควรใชระบบ direct/indirect โดยใหโคมไฟ
แขวนลงมาจากฝาเพดาน หรือ recessed baskets ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ซึง่ เปนการรวมเอาขอดีของการกระจายแสง
ทัง้ แบบ direct และ indirect และในขณะเดียวกันก็เปนการลด
ขอเสียของการกินเนื้อที่ที่หอยลงมาจากเพดานลงดวย
แสงทีส่ ะทอนขึน้ เพดาน (indirect lighting) จะกระจายออก
ในหลายทิศทาง ซึง่ จะชวยใหสบายสายตาและมองเห็นรูปราง
ทีช่ ดั เจน ชวยลดเงาและแสงสะทอนเขาตาจากจอคอมพิวเตอร
และการติดไฟที่ผนังหรือเพดานจะชวยใหพื้นที่ดูสวางและ
กวางขึน้ แตการใชแสงสะทอนขึน้ เพดาน (indirect lighting)
เพียงอยางเดียวจะทำใหพนื้ ทีด่ แู บน ไมมจี ดุ เดนและเงา ดังนัน้
ไฟทีม่ แี สงสองลงพืน้ (direct component) จึงมีความจำเปน
ที่จะชวยแกปญหาดังกลาว
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Optimizing Lighting Quality
CLTC พัฒนาและทดสอบกับระบบ PLS (The personal
Lighting System) กับ task/ambient ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไดจัดทำการทดลองใน beta site ตั้งแตออฟฟศเดี่ยว
ไปจนถึ ง ออฟฟ ศ ขนาดใหญ ที่ มี ก ารจั ด แบ ง ที่ ทำงานเป น
ลักษณะสี่เหลี่ยมตามที่เห็นโดยทั่วไป โคมตั้งโตะ LED จะถูก
จัดไว โดยผใู ชสามารถจัดวางตำแหนงไดดว ยตนเอง รวมถึง
การติดตั้ง task lighting system ใตชั้น ที่ใหความสวาง
ของแสงทีต่ กกระทบผนังดานหลังทีต่ า งกัน โดย CLTC, PIER
และ Finelite ไดทำการออกแบบ task lighting system เพือ่
เปนการลดแสงสะทอนเขาตา และในขณะเดียวกันก็สามารถ
ผลิตปริมาณไฟที่เพียงพอบนโตะทำงานหรือผนัง ระบบ
plug-and-play connections แหลงกำเนิดแสงจะถูกติดตัง้
และปรับเปลีย่ นตำแหนงไดโดยงาย โดยการเสียบปลัก๊ เขาไปใน
single power 3, 6 และ 9 วัตต ซึง่ ผใู ชสามารถตัง้ คา
ความสวางทีเ่ หมาะสมเองได โดย connected load ไมเกิน
    

21 วัตต Power supply รวมถึง sensor เพือ่ ตัดไฟอัตโนมัติ
สามารถประหยัดพลังงานได 20-30% เมือ่ เทียบกับระบบที่
ไมมกี ารควบคุม
Sminovitch กลาววา โดยภาพรวม ระบบไดรบั การ
ยอมรับมากขึน้ ซึง่ จากการศึกษาพบวา กำลังไฟที่ 21 วัตต
มากเพียงพอในการผลิตแสงคุณภาพดี สำหรับการจายไฟ
ทั้งออฟฟศขนาดเล็กจนถึงใหญที่มีการจัดที่ทำงานเปน
สี่เหลี่ยม และคนสวนใหญพึงพอใจกับความสามารถในการ
จัดการระบบและเปลี่ยนตำแหนงของ task light ไปตาม
ความต อ งการ นอกจากนี้ ร ะบบยั ง มี แ สงที่ ส อ งกระทบ
เขาตาต่ำมากดวย ประเด็นหลักของการศึกษาพบวา คุณภาพ
ของแสงไฟจากโคมไฟและไฟติดใตชนั้ ในทีท่ ำงาน (task lighting)
จะมี ผ ลกระทบโดยตรงกั บ ปริ ม าณของความต อ งการ
ความสวางของ ambient light ซึง่ มีสว นสำคัญกับแสงสวาง
ในทีท่ ำงาน

ประสิทธิภาพโดยรวมของ task/ambient lighting
ที่เหมาะสมดวยการใช LED ที่มีความคลองตัวสูงในการ
ปรับสภาพแสง เปนตัวหลักในการออกแบบ ทำใหการใช
พลังงานโดยรวมลดลงจนถึง 0.5-0.7 w/sq.ft. (หรือนอย
กวา 36-55% ของตามทีร่ ะบุใน ASHRAE 90.1-2004/
2007 และ California proposed 2008 Title 24 energy
code) ชวยประหยัดพลังงานไดมากถึง 40-50% เมือ่ เทียบ
กับทีท่ ำงานทัว่ ไปในรัฐ California และการใช occupancy
sensor พบวาจะชวยลดพลังงาน เพิม่ ขึน้ อีก 20-30%

Implementation
สำหรับ task/ambient lighting ในที่ทำงานมี
2 กลมุ เปาหมาย ไดแก อาคารสรางใหม และอาคารปรับปรุง
สำหรับอาคารสรางใหม แสงสวางควรมีทงั้ direct/indirect,
task lighting และ PLS (หรือระบบอืน่ ๆ ทีม่ รี ะบบการทำงาน
ที่ ค ล า ยกั น ) ซึ่ ง ข อ ได เ ปรี ย บของอาคารสร า งใหม คื อ
การลงทุนจะขึน้ อยกู บั ราคาของทีต่ า งกันของ task ambient
lighting มากกวาราคาคาแรง, วัสดุ และการติดตัง้ เพิม่ เติม

หากติดในอาคารปรับปรุง ความทาทายนี้ยังรวมถึงการ
รวมมือกันของนักออกแบบแสงสวาง, ทีมออกแบบ และ
เจาของหรือผรู บั ผิดชอบโครงการ ซึง่ ประเด็นหลักคือการ
ผสมผสาน เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการที่แทจริงและการ
นำเสนอที่เหมาะสมจากการปฎิบัติ ซึ่งระบบของแสงสวาง
บนฝาเพดาน โดยมากแลวจะสมบูรณลว งหนาพรอมๆ กับ
การติดตั้งเฟอรนิเจอร
สวน retrofit ในอาคารเกา สามารถทำไดโดยผบู ริหาร
ควรจะเห็นคุณคาและความสำคัญของการลดคาใชจา ยในคาไฟ
ดวยการลงทุนเพิม่ เติม เพือ่ การประหยัดพลังงานทีจ่ ะใหผลใน
ระยะยาว ความทาทายทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ของการทำใหสำเร็จคือ
การลดระดับของแสง general light จาก 50-75 fc มาเปน
25-30 fc สวนใหญจะทำโดยการ delamping แตขอ คำนึง
ทีส่ ำคัญคือ ควรหลีกเลีย่ งการทำลายคุณภาพของแสงและ
ความสวยงามของสภาพภายในอาคาร
ขอมูลเพิ่มเติม คนหาไดจาก cltc.ucdavis.edu/
content/view/83/85 หรือ www.finelite.com/
products/pls-overview.html
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หากทุกครัวเรือนมีผลิตภัณฑทเี่ สือ่ มสภาพ
และหมดอายุการใชงานเกิดเปนขยะ ซึง่ บริการของ
ภาครัฐยังครอบคลุมไมทั่วถึง ทำใหเกิดปญหาทิ้ง
ปะปนกับขยะทัว่ ไปสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลอดไฟที่เสื่อมสภาพ
การใชงานแลวนับเปนขยะอันตราย (Hazardous
    

waste) การทีอ่ ายุการใชงานของหลอดไฟยาวนาน
ขึน้ , การเลือกวิธกี ารผลิตทีเ่ หมาะสมและการกำจัด
หลอดไฟทีไ่ มใชแลวอยางถูกวิธกี จ็ ะชวยลดผลกระทบ
ดานสิง่ แวดลอมไปในตัว
หลอดไฟทีเ่ สือ่ มสภาพการใชงานแลวบริการ
ของภาครัฐยังครอบคลุมไมทวั่ ถึง ทำใหเกิดปญหา

ทิง้ ขยะอันตรายปะปนกับขยะทัว่ ไป ซึง่ ไมถกู ตองและ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางของการลด
ปญหาสิง่ แวดลอมนัน้ สามารถทำไดโดยการเปลีย่ น
ระบบการเคลือบหลอดฟลูออเรสเซนต จากเดิมใช
สารบิวทิล อะซีเทต (Butyl Acetate) ซึง่ เปนสาร
ระเหยทีม่ ผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอมมาใชน้ำบริสทุ ธิ์
(Pure Water) โดยระบบรีเวอรสออสโมซิส (Reverse
Osmosis) ซึง่ ไมสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และผู
ปฏิบัติงานอีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีการผลิต
หลอดไฟจากเดิมใชปรอทเหลว (Liquid Mercury)
มาใชปรอทเม็ทอะมัลกัม (Amalgam) สามารถ
ควบคุมปริมาณปรอทใหไดตามที่มาตรฐานดาน
สิ่ ง แวดล อ มกำหนด ซึ่ ง ลดการแพร ก ระจายสู
สิ่ ง แวดล อ ม ขณะผลิ ต ได เ กื อ บร อ ยเปอร เ ซ็ น ต
ซึง่ วิธนี โี้ ตชิบาไดรเิ ริม่ ทำขึน้ เมือ่ ป 2539
พิษภัยของสารปรอทนัน้ หากกำจัดอยางไม
ถูกวิธจี ะแพรกระจายอยใู นสิง่ แวดลอม ทัง้ ในอากาศ
ดิน น้ำ ตลอดจนสัตวตา งๆ สามารถเขาสรู า งกาย
มนุษยไดทกุ ทาง ทัง้ ทางปาก ทางผิวหนัง และโดย
การหายใจเมื่อเขาสูรางกายแลวก็จะผานเขาไปใน
เสนเลือด และกระจายไปตามเนือ้ เยือ่ ตางๆ ซึง่ อวัยวะ
ทีม่ กี ารสะสมปรอทมากทีส่ ดุ คือ ไต รองลงมา ไดแก
ตับ มาม สมอง ผนังลำไสเล็ก หัวใจและปอดตาม
ลำดั บ อย า งไรก็ ต ามปรอทบางส ว นถู ก ขั บ ออก
จากรางกายโดยผานทางไตและลำไสใหญ และมี
จำนวนเล็กนอยที่ถูกขับออกทางน้ำดี เหงื่อ และ
น้ำลาย
ปรอทเมือ่ เขาสรู า งกายมนุษยแลว กอใหเกิด
อันตรายโดยการแตกตัวเปนไอออน ซึง่ มีประจุไฟฟา
ไอออนดังกลาวจะไปขัดขวางขบวนการทางชีวเคมีที่
ทำใหเกิดพลังงานแกรา งกาย ดังนัน้ รางกายจึงจำเปน
ตองหาวิธอี นื่ เพือ่ ทีจ่ ะใหไดมาซึง่ พลังงาน ซึง่ วิธเี หลา
นีท้ ำใหเกิดกรดแลคติก (lactic acid) เปนผลพลอย
ไดและกรดชนิดนีเ้ ปนผลรายตอเซลลภายในรางกาย
โดยทำให เ ซลล ส ว นที่ มี ก รดเกิ ด ขึ้ น ตายได แ ละ
จะปรากฎผลออกมาในรูปของการแสดงอาการผิด
ปกติตา งๆ ของรางกาย
ปรอทในสถานะทีเ่ ปนของเหลวมีความเปน
พิษไมมากนัก แตเมือ่ อยใู นสถานะทีเ่ ปนไอจะมีพษ
ิ

อยางรุนแรงอาการและอันตรายจะขึน้ อยกู บั ปริมาณ
ทีร่ า งกายรับเขาไปปริมาณการสะสม อายุ และความ
ตานทานของแตละบุคคล โดยจะมีอาการปวดทอง
อาเจียน บางครัง้ มีเลือดออกมาดวย เมือ่ เขาสทู าง
เดินอาหารจะกัดกรอนทางเดินอาหาร พิษของปรอท
ทำใหเกิดอันตรายตอระบบตางๆ ภายในรางกาย
ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ปนพิษเฉียบพลันและพิษเรือ้ รัง
1.ในกรณีของพิษเฉียบพลันนัน้ อาจเกิดจาก
การไดรบั ปรอทดวยสาเหตุตา งๆ โดยอาการทีเ่ กิดขึน้
หลังจากปรอทเขาสรู า งกายทางปาก ไดแก ปากเปน
แผลพุพอง อักเสบและมีเลือดออก นอกจากนีร้ ะบบ
ทางเดินอาหารจะถูกทำลาย มีอุจจาระเปนเลือด
รวมทัง้ เกิดการอาเจียนเปนลมหมดสติและอาจทำให
ถึงตายได
2.สวนกรณีของพิษเรื้อรัง ก็จะออกมาได
หลายลักษณะ คือ
- ทำลายระบบทางเดินหายใจและเนือ้ เยือ่
ในปอด
- เกิดผลกระทบตอระบบขับถายโดยการ
ทำลายไตทำใหปส สาวะไดนอ ยหรือปสสาวะไมออก
- เกิดผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง
โดยทำใหระบบประสาทเกีย่ วกับการไดยนิ และการ
มองเห็นสูญเสียไป นอกจากนีย้ งั ทำใหเกิดการเปลีย่ น
แปลงทางจิตใจ ความจำเสือ่ ม ในบางรายจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางดานพฤติกรรมและบุคลิกลักษณะ
รวมทัง้ มีอาการตกใจงาย มีความรสู กึ เศราสลด และ
ชอบทะเลาะวิวาท เปนตน
- ทำใหปวดเมือ่ ยตามกลามเนือ้ ชีพจรเตน
ชาและหายใจออนลง มีผลตอประสาทและสมอง
คอยๆเปนอัมพาตและอาจถึงตายได
- หากกลืนกินปรอทเขาไปจะสงผลตอไต โดย
เฉพาะถ า ได รั บ เป น เวลานานอาการของพิ ษ ที่
แสดงออกมาจะมีอาการ มือสัน่ ความจำเสือ่ ม เสน
สีน้ำเงินหรือสีมว งจะปรากฏขึน้ ทีเ่ หงือกคลายอาการ
ทีเ่ กิดจากพิษของตะกัว่ ในหญิงมีครรภ มารดาจะไม
คอยมีอาการผิดปกติ แตในเด็กประสาทจะถูกทำลาย
พูดไมรเู รือ่ ง นิว้ มือหงิกงอ ปญญาออน และรักษา
ไมได
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ขอแนะนำมาตรฐาน CIE ใหม 6 ฉบับ คือ
1. CIE 183:2008 Definition of the cut-off of
vehicle headlights
2. CIE 182:2007 Calibration Methods and
Photoluminescent Standards for Total Radiance Factor
Measurements
3. CIE 181:2007 Hand Protection by
Disposable Gloves against Occupational UV Exposure
4. CIE 180:2007 Road Transport Lighting for
Developing Countries
5. CIE 179:2007 Methods for characterising
tristimulus colorimeters for measuring the colour of light
6. CIE 178:2007 Proceedings of the 26th CIE
Session in Beijing, China, 4-11 July 2007

โดยมีรายละเอียดแนะนำโดยยอ คือ
CIE 183:2008 Definition of the cut-off of vehicle
headlights
A precise objective definition of low-beam visual
cut-off is necessary, since a requirement for correct aiming
of these beams is specified within all the existing
regulations.

At present, aiming of low-beam headlamps is
performed visually in Europe and USA (since 1997),
using the cut-off line in the beam pattern. A good
definition of a visual cut-off is required to allow uniformity
in interpretations.
This report provides a survey of studies into
low beam visual cut-off that have been carried out in
Europe and North America. Based on these studies, a
recommendation is made for the definition and
measurement of the cut-off line of a low-beam headlamp
by photometric means.
The publication is written in English, with a
short summary in French and German. It consists of 19
pages with 6 figures.
CIE 182:2007 Calibration Methods and
Photoluminescent Standards for Total Radiance Factor
Measurements
This technical report provides the
recommendations of the CIE concerning total radiance
factor measurements of photoluminescent samples. The
scope is limited here to photoluminescent samples whose
fluorescence is excited by ultraviolet or visible radiation
only. These recommendations include procedures for
    

both one-monochromator and two-monochromator
methods. Detailed information is provided on the influence
of various measurement parameters, such as the illuminant,
instrument geometry, polarization, reflectance standard
and photoluminescent standard. The report includes a
survey of currently available photoluminescent material
standards and calibration laboratories.
The Research Note is written in English, with a
short summary in French and German. It consists of 54
pages with 9 figures and 5 tables.
CIE 181:2007 Hand Protection by Disposable
Gloves against Occupational UV Exposure
A number of applications in industry, research
and medicine involve occupational exposure to ultraviolet
radiation (UVR) from a variety of lamps and lasers.
While solar UVR exposure has been extensively studied,
there is little information on methods to evaluate the
efficiency of personal protective equipment (PPE) against
exposure to artificial UVR sources.
Various test methods and instrumentation for
measuring the spectral attenuation of disposable gloves
are discussed. Factors affecting the UVR transmission
through disposable gloves are investigated, and a method
of assessing the level of protection provided by the
glove when protecting against monochromatic or broadband UVR sources is discussed. Application-specific
examples are provided, and areas where research and
standardisation efforts are still needed are discussed.
The Research Note is written in English, with a
short summary in French and German. It consists of 36
pages with 34 figures and 8 tables.
CIE 180:2007 Road Transport Lighting for
Developing Countries
The great majority of the deaths from road
accidents happen in the less-motorised developing
regions of the world, particularly Asia - and the absolute
numbers are growing. As in the highly motorised countries
of the world, a significant proportion of accidents occur

    

at night. This report deals with the part that better lighting
and visibility can play in reducing the toll of death and
injury; it is addressed to those involved in road safety
work, not to lighting specialists. Its basic intentions are
to guide, inform and encourage.
The report starts by explaining the basic
‘language of light’ and defining the terms and quantities
it uses. The night-time value of simple road markings
and signs is then explained, stressing the importance of
retroreflective materials. This leads to the role of vehicle
lighting, with particular emphasis on the need for
individual drivers to take responsibility for cleaning and
aiming. A chapter on fixed roadway lighting deals with
the basic design of simple installations and explains the
many different factors that need to be considered.
Because of its importance, maintenance is
considered in a separate chapter. Finally, there is some
general lighting-related material for use in road safety
campaigns.
A consistent message of the report is that it is
worth doing something rather than nothing, as long as it
is done intelligently and with an understanding of the
basic principles involved.
The report is written in English consists of 47
pages with 36 figures and 12 tables
CIE 179:2007 Methods for characterising
tristimulus colorimeters for measuring the colour of light
The purpose of this technical report is to provide
an objective means for evaluating the properties of
tristimulus colorimeter heads that are to be used to
measure the colour of light sources. Several properties
that determine the performance of tristimulus colorimeters
can be quantified by numerical assessments. There are
some properties, however, which have not been possible
to quantify, where only a qualitative description is possible.
Several sources of measurement error are also described.
The report is intended to serve as a guide for
a potential user who wishes to make colour measurements

of sources using a tristimulus colorimeter, and for
manufacturers or users of instruments who need to specify
or assess the quality of these instruments. The factors that
make up the evaluation may also serve as a guide to
manufacturers in the development of improved colorimetric
instruments.

This file corresponds to the first printed volume
of the printed proceedings. Links to the text of the papers
have been inserted in the contents list. By clicking on
the title the paper will be opened. Papers having an
extended version in Volume 2 are marked.

The report is written in English, with a short
summary in French and German. It consists of 19 pages
with 4 figures.

This file corresponds to the second printed
volume of the proceedings, again showing links to the
papers. The content list in both files show the content of
both files, but the links are only operational when relating
to a paper contained in the same file.

CIE 178:2007 Proceedings of the 26th CIE
Session in Beijing, China, 4-11 July 2007
This CD-ROM contains on over 1850 pages
the texts of the Invited Papers, Presented Papers and
Posters presented at the Session, as well as the
introductions to the Workshops.
The proceedings are organized in three files:

Proceedings Volume 1 Part 2.pdf

Proceedings Volume 2.pdf
This file contains the official reports, etc. of the
26th CIE Session in Beijing and the extended
papers. In the content list the titles are also operational
as links.

Proceedings Volume 1 Part 1.pdf

งานพิธีลงนามความรวมมือการจัดงาน
“The E5 Engineering Series 2009”
เมือ่ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2551 สมาคมไฟฟาแสงสวาง
แหงประเทศไทยรวมกับสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครือ่ งกลไทยและสมาคม
วิศวกรออกแบบและปรึกษาเครือ่ งกลและไฟฟาไทยไดจดั งานพิธลี งนาม
ความรวมมือ “การจัดงาน The E5 Engineering Series 2009” ณ
โรงแรม เอส ซี ปารค เวลา 11.30 - 13.00 น.
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