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PRIMENA SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA U             

JAVNOM OSVETLJENJU U OPŠTINI KOVIN 
 

 

Uvod 
 

“Owlet Nightshift” telemenadžment sistem kompanije Minel-Schréder (sistem daljinskog 

upravljanja i nadzora u instalacijama JO) je postavljen u Opštini Kovin sredinom aprila 

2014, a definitivno pušten u rad početkom maja 2014. Posle 5 meseci, traženi su rezultati 

merenja od Elektrodistribucije i upoređeni sa rezultatima očitanim u samom sistemu (putem 

korisničkog interfejsa). Predstavljeni su osnovni principi rada ovog sistema i korišćena 

oprema. Cilj ovog rada je da se ispita opravdanost upotrebe telemenadžment sistema u 

instalacijama JO kroz analizu izmerenih vrednosti i ostvarene uštede električne energije.  

 

 

Osnovne karakteristike sistema telemenadžmenta 
 

Imajući u vidu da u najvećem broju slučajeva tokom kasnih noćnih časova gotovo i da nema 

saobraćaja, može se zaključiti da je rad instalacije osvetljenja u punom režimu rada pri takvim 

saobraćajnim uslovima čist gubitak energije. Redukcija nivoa osvetljenosti (sjajnosti) na 

kolovozu treba da bude izvršena u skladu sa realnim potrebama, tj. nivo sjajnosti treba da 

bude podešen u zavisnosti od gustine saobraćaja tokom noći.  Upravo zato se u današnje 

vreme u modernim instalacijama osvetljenja preferira korišćenje nekog kontrolnog sistema 

koji će omogućiti dimovanje svetla po potrebi, podizanje nivoa u „špicu“ ili obaranje tokom 

„gluvog doba“ noći. Najvažnija karakteristika po kojoj se telemenadžment razlikuje od drugih 

tipova kontrolnih sistema dostupnih na tržištu (autonomni (“stand-alone”) sistemi, regulatori 

napona (grupna regulacija),…) je to što telemenadžment sistem omogućuje dvosmernu 

komunikaciju - sistem istovremeno može da šalje komande i prima informacije o izvršenim 

komandama i statusu svake svetiljke ponaosob. Zahvaljujući činjenici da je u svaku od 

svetiljki ugrađen kontroler (OLC – Outdoor Lighting Controller), svaka pojedinačna svetiljka 

može biti kontrolisana nezavisno od ostalih, a ne samo kao član određene grupe koja prati isti 

scenario rada (sve svetiljke iz iste grupe definisane u korisničkom interfejsu se ponašaju na 

isti način).  

 

Glavne funkcije jednog tipičnog sistema telemenadžmenta su: regulacija svetlosnog fluksa 

sijalice (uključivanje/ isključivanje/ dimovanje), merenje osnovnih električnih veličina, 

informacije o trenutnom statusu balasta (drajvera) i izvora svetlosti i slanje alarma 

upravljačkom centru u slučaju nepravilnog rada, informacije o broju radnih sati i kvalitetu 

komunikacije sa ostalim kontrolerima. Sve izmerene veličine se prikazuju u korisničkom 

interfejsu i skladište u bazu podataka na serveru. Ovde je važno napomenuti da iznad 

pobrojane funkcije ne predstavljaju standard, već veći izbor funkcija definiše kvalitet uređaja i 

zavisi od proizvođača opreme. 
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»Owlet Nightshift« sistem telemenadžmenta 
 

Arhitektura ovog sistema prikazana je na Slici 1 [2].  

 

 

Slika 1. Arhitektura sistema “Owlet Nightshift” 

 

“Owlet Nightshift” [2,3] je jedan od najpouzdanijih sistema na tržištu zasnovan na bežičnoj 

tehnologiji (“mesh” mrežna topologija), pri čemu predstavlja i otvoren sistem koji koristi 

komunikacijski protokol Zigbee, otvoreni bežični standard IEEE 802.15 veoma raspostranjen 

u različitim granama industrije. 

 

Sistem za daljinsko upravljanje i kontrolu javnog osvetljenja (telemenadžment) koncipiran je 

kao mrežni sistem sa nekoliko nivoa komandovanja. Samo jezgro sistema čini server (računar 

na kome je smeštena baza podataka) smešten u upravljačkom centru i povezan je sa jednim ili 

više PC računara kojima se vrši upravljanje sistemom. Server poseduje aplikativni softver 

(korisnički interfejs) zadužen za  upravljanje celokupnim sistemom, prikupljanje, analizu i 

obradu podataka. Iz ovog upravljačkog centra se može istovremeno upravljati sa više sistema 

javnog osvetljenja preko segmentnih (master) kontrolera koji se najčešće nalaze u razvodnim 

ormanima za napajanje. Veza između segmentnog kontrolera i kontrolera svetiljke ostvarena 

je pomoću bežične mreže (Wireless Zigbee), pri čemu je svaki od kontrolera opremljen 

antenom. Kontroler svetiljke (OLC) je uređaj koji obezbeđuje vezu između izvora svetlosti i 

upravljačkog sistema. OLC je povezan sa balastom (obično dimabilnim) ili LED drajverom. 

Komunikacija između OLC-a i balasta (drajvera) se obavlja putem 1-10V ili DALI interfejsa. 

Detaljniji opis svake od osnovnih komponenti sistema dat je u tekstu ispod. 
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U konkretnom slučaju, tip OLC-a implementiranog u analiziranoj instalaciji JO u Kovinu je 

LuCo NX (u daljem tekstu). 

 

LuCo NX ima ugrađeno brojilo klase tačnosti 1 energije (greška pri 

merenju manja od 1%) koje omogućuje da se neprekidno mere i 

nadgledaju radni sati, struja, napon i faktor snage svetiljki, a 

posledično i potrošnja električne. Poseduje ugrađen astronomski sat 

koji omogućuje uključenje i isključenje izvora čak i u slučaju da 

uređaji višeg prioriteta (SeCo,web server) zakažu. LuCo NX ima 

ulaze za priključenje različitih senzora (fotoćelije, detektori pokreta ili protoka saobraćaja…). 

Uređaj se isporučuje sa antenom (tipične snage 6 ili 10 mW) koja omogućuje komunikaciju sa 

drugim kontrolerima na udaljenosti ne manjoj od 100m. U slučaju da merene vrednosti izađu 

iz nekog zadatog opsega, šalje se izveštaj SeCo-u koji na osnovu toga kreira alarm kojim se o 

toj promeni obaveštava korisnik sistema. 

   

 

Segmentni kontroler (skraćeno SeCo) je zadužen za komunikaciju 

između servera sa jedne strane i kontrolera svetiljke sa druge strane i   

može vršiti upravljanje i nadzor do 150 svetiljki (OLC-ova). Montira 

se najčešće u orman javne rasvete. SeCo prikuplja podatke sa OLC-

ova (pojedinačnih kontrolera svetiljki) kroz Zigbee mesh mrežu i 

predaje ih putem interneta web serveru. Veza sa Internetom se putem 

mobilne telefonije (ugrađena DATA SIM kartica za dvosmernu komunikaciju).  

 

Korisnički interfejs  nalazi se na serveru koji 

može biti smešten bilo gde. Owlet sistemu tj. 

serveru je moguće pristupiti preko neke od IP 

konekcija kao npr. 3G mobilne mreže ili putem 

EDGE i GPRS tehnologije, takođe putem 

Etherneta ili Wi-fi komunikacije pristupanjem na 

odgovarajuću Web stranicu i registracijom (WAN 

ili LAN adresa). Na ovoj način se može locirati i 

nadgledati instalacija osvetljenja čak i preko mapa koje obezbeđuje Google Map servis, 

konfigurisati sistem, menjati postavljene scenarije dimovanja ili plan gašenja svetiljki, i sve to 

na Web stranici sistema. Svi prikupljeni podaci se smeštaju i čuvaju na SQL bazi podataka 

čineći informacije raspoloživim na duži vremenski period, pre svega radi analiza potrošnje 

električne energije, predviđanja životnog veka izvora svetlosti, detekcija problema...  
 

 

Sistem daljinskog upravljanja u Kovinu 
 

Prateći globalne trendove  u povećanju energetske efikasnosti, Opština Kovin je 2011. uradila 

Glavni projekat rekonstrukcije osvetljenja za Grad Kovin i čitavu opštinu baziran na primeni 

sistema daljinskog upravljanja. Na osnovu Glavnog projekta, a u skladu sa uslovima javne 

nabavke, izdvojen je jedan segment instalacije JO (Ulica JNA – 16 kom., Ulica Cara Lazara – 

32 kom. i Ulica Đure Petrovića – 2 kom. (Slika 2)) sa najvećom instalisanom snagom 

predviđen za implementaciju telemenadžment sistema. Za ovaj segment je odobreno 

sufinansiranje od strane Pokrajinskog sekretarijata za Energetiku, a zatim je kroz javnu 

nabavku sprovedena realizacija projekta. 
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Slika 2. Izgled Instalacija JO u Ulici JNA (levo) i Cara Lazara (desno) 

 

U skladu sa raspoloživim sredstvima, u I fazi urađena je instalacija sa ukupno 50 svetiljki tipa 

OPALO 3 (proizvođač Minel-Schréder) sa natrijumovim izvorima visokog pritiska snage 

250W. Postojeće svetiljke nisu menjane već su prilagođene radu sa sistemom daljinskog 

upravljanja tako što je postojeća elektromagnetska oprema (upaljač, kondenzator i prigušnica) 

zamenjena sa elektronskim DALI balastom, a u električno kolo svetiljke dodat je i LuCo NX 

kontroler (na Slici 3 vide se oba uređaja, grlo sijalice i antena koja kroz crvenu silikonsku 

gumicu prolazi kroz flasku).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Kontrolno kolo svetiljke OPALO 3 
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Natrijumovi izvori svetlosti visokog pritiska snage 250W su preko dimabilnog elektronskog 

balasta kontrolisani od strane LuCo NX kontrolera putem DALI protokola. Pošto je protektor 

svetiljke izrađen od polikarbonata (nema refleksija i prepreka u prenosu radio signala), antena 

kontrolera je fiksirana tako da stoji okrenuta upravno nadole unutar svetiljke i obezbeđuje 

pouzdanu i stabilnu komunikaciju sa segmentnim kontrolerom putem Zigbee protokola 

(segmentni kontroler je smešten u jednu od kancelarija u zgradi SO Kovin). Nakon što su 

svim svetiljkama dodeljene adrese, unete su tačne GPS koordinate svake od svetiljki u sistem 

putem korisničkog interfejsa (Slika 4). Korisničkoj stranici se pristupa putem web 

pretraživača, unoseći IP adresu (domen) kreiranu za konkretnu instalaciju, uz definisano 

korisničko ime i lozinku. 

 

 

Slika 4. Lokacija instalacije u korisničkom interfejsu (veza sa Google mapama) 

 

Svi uređaji su prikazani na Slici 4 i svaki kvadratni simbol (njegova boja) daje informaciju o 

trenutnom statusu svakog uređaja. Monitoring strana koja je prikazana na prethodnoj slici 

obezbeđuje merenje i prikaz sledećih vrednosti za svaku od svetiljki: kumulativna potrošnja 

električne energije, napon, struja i faktor snage, broj radnih sati, poslednje vreme 

uključenja/isključenja uređaja, nadgledanje uređaja u realnom vremenu i zadavanje manuelne 

komande kada je to potrebno, snimanje podataka o potrošnji električne energije u bazu 

podataka smeštenu na serveru za naknadnu analizu), automatsko slanje izveštaja o nekom 

kvaru definisanom korisniku (e-mail/SMS) i konačno, kreiranje scenarija rada (profila 

dimovanja) kojim se definišu nivoi sjajnosti tokom noćnih sati da bi se postigle optimalne (ne 

i maksimalne) uštede električne energije. Na slici 5 može se videti scenario rada za jesenji 

period, koji je trenutno aktivan. 
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Slika 6. Scenario rada za jesenji period 

 

 

Analiza izmerenih vrednosti  
 

U SO Kovin dobijeni su računi za električnu energiju za 2013-tu i 2014-tu godinu za mesece 

Maj, Jun i Jul. Poređenja su vršena za jedan izvod (jedan od najvećih) za koji je najlakše 

odrediti relevantne podatke s obzirom na činjenicu da nijedan izvod nije potpuno „čist“, tj. ne 

postoji takav segment u kome postoje samo kontrolisane svetiljke. Uglavnom se svuda nalaze 

i stare svetiljke sa različitim vrstama izvora (živa, natrijum, hibridni natijum...) koje otežavaju 

analizu dobijenih rezultata. U Tabeli 1 priložene su vrednosti izvučene za 3 meseca 2013. i 

2014. godine iz računa za električnu energiju. Takođe, u tabeli se može videti koje svetiljke se 

napajaju sa TS Zadružni Dom u Kovinu (Ulica Cara Lazara, u korisničkom interfejsu svetiljke 

od broja 23 do 34). 
 

 

Tabela 1. Potrošnja električne energije na izvodu TS Zadružni Dom 
 

Maj 2014. 1158 Maj 2013. 1600

Jun 2014. 1109 Jun 2013. 1200

Jul 2014. 1203 Jul 2013. 1457

TIP KOLIČINA

Opalo 3N/250W 12

Kandelaberi 70W 18

SNAGA SA GUBICIMA

272W

85W

ELEKTRIČNA ENERGIJA [kWh]

Priključene svetiljke -  TS ZADRUŽNI DOM

 
 

 

Posmatrajući tabelu 1 može se zaključiti da je zbog neredovnog održavanja veoma teško 

proceniti ostvarene uštede (nakon obilaska terena 3.10.2014. zaključeno je da 2 od 18 

kandelabera ne rade, bez informacije o tome koliko takvo stanje traje). Ipak, moguće je 

izvršiti određene procene uzimajući da su meseci sa najvećom potrošnjom oni kada je 
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kompletna instalacija bila u funkciji. Izvršiće se provera ovakve pretpostavke za mesec Maj 

2013. U javnom osvetljenju u Srbiji uzima se da je prosečna dužina noći 11h, tj. da su 

svetiljke toliko u proseku uključene (4015h godišnje). 

 

(12 x 272W (Opalo 3N) + 18 x 85W (kandelaber)) x 11h x 31 dan = 1.634,75 kWh, 

 

što je približno vrednosti koja se očitava na računu (1.600 kWh), imajući u vidu da je vrlo 

verovatno da neki od kandelabera nije bio u funkciji (razlika u vrednostima 2.17%). 

 

Najveća potrošnja u 2014. bila je za mesec Jul, pa će se po istom kriterijumu proveriti 

očitavanja sa brojila validna za račun EPS. Da bi se mogao analizirati uticaj sistema 

daljinskog upravljanja, mora se napomenuti da u korisničkom interfejsu nije rađeno sa 

jednom jedinstvenom vrednošću prosečne dužine trajanja noći, već je na osnovu raspoloživih 

podataka (Slika 7 [5]) određena dužina trajanja noći za svaki mesec. Treba napomenuti da su 

nedostupni podaci za Grad Kovin, ali se smatra dovoljno bliskom vrednošću ona koja je data 

za Grad Beograd. 

 

 
 

Slika 7. Dužine trajanja noći za Grad Beograd na godišnjem nivou 

 

Ako se uzme Jul mesec, može se videti da noć traje prosečno oko 8.5h. U tabeli 2 predstavljen 

je scenario rada instalacije za mesec Jul. 

 

Tabela 2. Scenario rada (profil dimovanja) za mesec Jul 
 

MESEC UKLJUČENJE ISKLJUČENJE

JUL 20:30 05:00

Period [h] Snaga [%] Sv. fluks [%]

20:30 - 22:00 100 100

22:00 - 24:00 70 60

24:00 - 02:00 50 37

02:00 - 05:00 35 19

SCENARIO RADA

 
 

Ako se izračuna prosečna snaga na osnovu Tabele 2, imaće se: 
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(1.5h x 100% + 2h x 70% + 2h x 50% + 3h x 35%) / 8.5h = 64% (očekivanih 36% uštede 

električne energije). 

 

Ako se sada ta taj očekivani procenat uštede analizira kroz očitavanja brojila za Jul 2014., 

imaće se: 

 

 (12 x 272W (Opalo 3N) x 0.64 + 18 x 85W (kandelaber)) x 11h x 31 dan = 1.234,07 kWh 

 

što je približno vrednosti koja se očitava na računu (1.203 kWh), imajući u vidu da je vrlo 

verovatno da neki od kandelabera nije bio u funkciji (razlika u vrednostima 2.5%). 

 
 

Zaključak 
 

Instalacija daljinskog upravljanja u Kovinu nije idealan slučaj da se ispita efikasnost jednog 

telemenadžment sistema, iz razloga što ne postoji „čist“ izvod već se na istom izvodu nalaze 

kontrolisane svetiljke zajedno sa starim kandelaberskim svetiljkama. Pri tome treba imati u 

vidu da se kandelaberske svetiljke ne održavaju redovno, pa je teško ustanoviti da li su u 

trenutku očitavanja brojila sve bile ispravne. Ipak, primenjena aproksimacija (stare predspojne 

naprave imaju gubitke od najmanje 20%, ta vrednost je i uračunata u ukupnu snagu 

kandelabera od 85W) je pokazala da su ostvarene uštede od približno 35% u potrošnji 

električne energije u odnosu na isti period prošle godine kada nije postojao sistem 

telemenadžmenta! Ova ušteda se odnosi samo na svetiljke Opalo 3 na kojima je 

implementiran sistem daljinskog upravljanja, kako je to u prethodnim kalkulacijama i 

pokazano. 

 

Može se zaključiti da je sistem daljinskog upravljanja efikasan sistem koji može doneti 

prosečne uštede od 35-40% u potrošnji električne energije, uz zadržavanje ili poboljšavanje 

fotometrijskih uslova na svim saobraćajnicama. Na konkretnoj saobraćajnici (Ulica Cara 

Lazara), analizom jednog (najčistijeg) izvoda dolazi se do zaključka da su projektovane 

uštede i ostvarene, gotovo bez razlike u vrednostima. Ovaj rezultat ohrabruje pred buduće 

tehno-ekonomske analize stanja u javnom osvetljenju, dajući jasnu predstavu o tome kakve 

uštede bi se mogle postići implementacijom ovakvog sistema na teritoriji čitavih opština. 

Takođe, ne treba smetnuti s uma i drugu važnu stvar, a to je da se ugradnjom ovakvih 

kontrolera ostvaruje potpuna kontrola i neprestan nadzor instalacije Javnog Osvetljenja, što 

doprinosi boljem i jeftinijem održavanju. 
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Електромагнетна компатибилност. Електромагнетна компатибилност (ЕМЦ) је област електротехнике чији 

је предмет истраживања електромагнетни утицај електричних уређаја на човека и његову околину. Масовно 

коришћење електронских уређаја у домаћинствима и индустрији, допринело је наглом развоју ове области. 

Такође, електрификацијом и експлоатацијом електричне енергије у различите намене, јављају се различити 

електромагнетни утицаји уређаја на човека и његову околину. 

Електромагнетни утицаји се посматрају двојако, и то као : 

• Утицаји електромагнетног поља на живе организме, 

• Утицаји електромагнетног поља на електричне уређаје. 

Електромагнетна компатибилност подразумева : 

• Одређивање максималног нивоа сметњи који неки уређаји стварају у току свог рада, а који неће 

реметити човекову околину, 

• Одређивање способности уређаја да поднесу електромагнетне сметње без сметњи у раду, или 

оштећења. 

Из наведеног, следи да изучавање електромагнетне компатибилности подразумева испитивање сметњи и 

ограничавање нивоа електромагнетних поља код емитера сметњи са једне, односно проучавање 

осетљивости објеката на које електронагнетна поља делују, са друге стране. 

Масовним коришћењем апарата као што су мобилни телефони, solid state релеји, итд. електромагнетно 

загађење је у свакодневном порасту. 

Дефинисана су одређена ограничења у погледу емитовања сметњи, а код потрошача се постављају захтеви 

у погледу подношења сметњи. Поменути захтеви и ограничења су прописани законском регулативом у 

већини земаља. 
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Када су у питању високофреквентна електромагнетна поља, сметње се могу класификовати као: 

� Радиоционе сметње  

� Кондукционе сметње. 

Поједина опрема и уређаји за осветљење представљају емитере радио сигнала који могу ометати рад и 

изазвати сметње. Стандардом SRPS EN 55015:2014 су дефинисане границе и методе мерења 

карактеристика радио сметњи код електричних светиљки и сличних уређаја, што је између осталог, тема 

рада. Кроз рад ће бити анализирани различити типови извора светлости, уз посебан осврт на ЛЕД опрему. 

 

Слика бр.1 Шематски приказ проблема електромагнетне компатибилности 

 

Да би се утврдило да ли извесни уређај задовољава одређене стандарде, неопходно је спровести тестирања. 

Постоје две категорије тестирања, и то тестирање емисија и тестирање осетљивости. 

 

Стандардизација у области електромагнетне компатибилности. Директиве. CISPR. Стандарди. 

До раних 1980-их Западна Немачка и САД су као прве земље препознале озбиљност проблема и настојале су 

да уведу прописе којима се ограничавају емисије сметњи, насталих  како од производа коришћених у 

комерцијалне сврхе, тако и од индустријских производа. Такође, Међународни Специјални комитет за радио 

сметње (CISPR), првобитно основан  1934.г са циљем да  се фокусира на методе испитивања, почео је са 

издавањем препорука и стандарда у овој области. Већина других развијених земаља издаје националне 

стандарде на основу препорука CISPR . 

Стандарди које објављује CISPR,  за комерцијалну примену, су: 
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� CISPR  11: Industrial, scientific and medical equipment- Radio ferquency disturbance caracteristics-Limits 

and methods measurments 

� CISPR 12: Vehicles, boats and internal combustion engines-Radio disturbance caracteristics-Limits and 

methods measurments for thr protection of offboard receivers 

� CISPR 13: Sound and television broadcast receivers and associated equipment-Radio 

disturbancecharacteristics – Limits and methods of measurement 

� CISPR 14-1 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and 

similar apparatus – Part 1: Emission 

� CISPR 14-2 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and 

similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard 

� CISPR 15 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 

lighting and similar equipment 

� CISPR 20 Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Immunity characteristics – 

Limits and methods of measurement 

� CISPR 22 Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of 

measurement 

� CISPR 24 Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of 

measurement 

� CISPR 25 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and 

methods of measurement for the protection of onboard receivers. 

Одлучујући корак ка минимизирању „загађења“ ваздуха услед емитовања радио таласа, је направила 

Европска заједница, 1989.г објављивањем Директиве 89/336 / ЕЕС. Ова Директива захтева усклађивање 

услова електромагнетне компатибилности широм заједнице. Заједница  захтева од држава чланица да уведу 

локалне законе ради спровођења одговарајућих прописа. 

Како би се са поузданошћу обезбедила примена Директива, Европски комитет за електротехничку 

стандардизацију (CELENEC) доноси бројне стандарде у овој области. 

Стандарди су класификовани као: 

• Међународни (ISO, IEC, CISPR), 

• Регионални (EN), 

• Национални. 

Важно је напоменути да се међународни стандарди објављују у складу са комерцијално договореним 

принципима које прописује Светска трговинска организација, са циљем да се обезбеди транспарентност, 

отвореност, непристрасност и консензус, ефективност и релевантност, кохерентност. 

Регионални стандарди су развијени да обезбеде непристрасност на пољу трговине, увоза и извоза у 

релевантном окружењу. 

Базични, општи стандарди из области електромагнетне компатибилности су стандарди из групе EN 61000-3 и 

EN 61000-4. Поменутим су дефинисане граничне вредности и начини мерења вредности специфичних за 

проблеме електромагнетне компатибилности. 

Стандарди ЕМЦ  специјализовани за различите уређаје, су : 
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� EN 55014 Limits and methods of measurements of radio disturbance charateristics of household electrical 

appliances, portable tools, and similar electrical apparatus (CISPR 14), 

� EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and 

similar equipment (CISPR 15), 

� EN 55104 Electromagnetic compatibility – immunity requirements for household appliances, tools and 

similar apparatus (CSIPR 14-2). 

 

Границе радио сметњи код опреме за осветљење. Примена стандарда SRPS EN 55015:2014.  

Стандард SRPS EN 55015 уређује област емисије (зрачења и провођења) радиофреквенцијских сметњи које 

потичу од: 

� свих уређаја за осветљење са примарном функцијом генерисања и/или развођења светла, 

предвиђених за осветљавање и прикључивање на нисконапонску електричну мрежу или за рад 

помоћу батерија; 

� светлећих делова уређаја са више функција, где је једна од примарних функција осветљавање; 

� независних додатних уређаја који се користе искључиво са уређајима за осветљење; 

� апарата са ултраљубичастим и инфрацрвеним зрачењем; 

� неонских рекламних знакова; 

� уличног/рефлекторског осветљења предвиђеног за примену у спољним условима; 

� осветљења у средствима транспорта (уграђеног у аутобусе и возове). 

Из предмета и подручја примене овог стандарда изузимају се: 

� уређаји за осветљење који раде у ISM фреквенцијским опсезима (како су дефинисани у Резолуцији 

63 (1979) Радио прописа ITU*); 

� уређаји за осветљење на авионима и аеродромима; 

� уређаји за које су захтеви за електромагнетску компатибилност у опсегу радиофреквенција изричито 

формулисани у другим IEC или CISPR стандардима. 

Обухваћен је фреквенцијски опсег од 9 kHz до 400 GHz. 

Примењују се различите методе и врсте мерења, у зависности од типа извора светлости. 

Напон сметњи. Дефинисане су граничне вредности за напон сметњи на мрежним прикључцима, 

прикључцима за оптерећење и управљачким прикључцима. Нумерички су сваке од ових група описане 

табеларно: 

Фреквенцијски опсег 
Границе dB (µV)а) 

Квазивршне вредности Средње вредности 

од 9 kHz до 50 kHz 110 — 

од 50 kHz до 150 kHz од 90 до 80б) — 
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од 150 kHz до 0,5 MHz од 66 до 56б) од 56 до 46б) 

од 0,5 MHz до 5 MHz 56в) 46 в) 

од 5 MHz до 30 MHz 60 50 

а) На прелазној фреквенцији примењује се нижа граница. 

б) Граница линеарно опада са логаритмом фреквенције у опсезима од 50 kHz до 150 kHz и од 150 kHz до 0,5 

MHz. 

в) За сијалице и светиљке без електрода, у фреквенцијском опсегу од 2,51 MHz до 3,0 MHz граница износи 73 

dB (µV) за квазивршне вредности и 63 dB (µV) за средње вредности. 

Табела 1а — Границе за напон сметњи на мрежним прикључцима 

 

Фреквенцијски опсег 

MHz 

Границе dB(µV)а) 

Квазивршне вредности Средње вредности 

од 0,15 до 0,50 80 70 

од 0,50 до 30 74 64 

а) На прелазној фреквенцији примењује се нижа граница. 

Табела 1б — Границе за напон сметњи на прикључцима оптерећења 

 

Фреквенцијски опсег 

MHz 

Границе dB(µV) 

Квазивршне вредности Средње вредности 

од 0,15 до 0,50 од 84 до 74 од 74 до 64 

од 0,50 до 30 74 64 

1 Границе линеарно опадају са логаритмом фреквенције у опсегу од 0,15 MHz до 0,5 MHz. 

2 Границе за напон сметњи засноване су на коришћењу са несиметричном еквивалентном мрежом 

(ААN)**) која представља заједничку (несиметричну) импедансу од 150 Ω на управљачком прикључку. 

Табела 1в — Границе за напон сметњи на управљачким прикључцима 

Електромагнетске сметње зрачења. Електромагнетске сметње зрачења су дефинисане кроз различите 

параметре, у зависности од фреквенцијског опсега, и то у фреквенцијском опсегу од 9 kHz до 30 MHz, мерене 
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преко струје индуковане у рам антенама пречника 2 m, 3 m или 4 m постављеним око уређаја за осветљење. 

Границе за мерење рам-антеном пречника 2 m примењују се на уређаје чија дужина не прелази 1,6 m; 

границе за мерење рам-антеном пречника 3 m примењују се на уређаје који имају дужину између 1,6 m и 2,6 

m; границе за мерење рам-антеном пречника 4 m примењују се на уређаје који имају дужину између 2,6 m и 

3,6 m. 

 

Фреквенцијски опсег 

Границе за мерење рам-антенама пречника 

dB(µА)а 

2 m 3 m 4 m 

од 9 kHz до 70 kHz 88 81 75 

од 70 kHz до 150 kHz од 88 до 58б од 81 до 51б од 75 до 45б 

од 150 kHz до 3,0 MHz од 58 до 22б од 51 до 15б од 45 до 9б 

од 3,0 MHz до 30 MHz 22 од 15 до 16в од 9 до 12в 

а) На прелазној фреквенцији примењује се нижа граница. 

б) Опада линеарно са логаритмом фреквенције. За сијалице и светиљке без електрода, у фреквенцијском 

опсегу од 2,2 MHz до 3,0 MHz граница износи 58 dB (µA) за мерење рам-антеном пречника 2 m, 51 dB (µA) за 

мерење рам-антеном пречника 3 m, и 45 dB (µA) за мерење рам-антеном пречника 4 m. 

в) Расте линеарно са логаритмом фреквенције. 

Табела 2а — Границе за сметње зрачења у фреквенцијском опсегу од 9 kHz до 30 MHz 

 

Фреквенцијски опсег (MHz) Квазивршне границе  dB(µV/m)*)  

од 30 до 230 30  

од 230 до 300 37  

*) На прелазној фреквенцији примењује се нижа граница.  

Табела 2б — Границе за сметње зрачења у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 300 MHz при растојању мерења од 10 m 

 
 
Тумачење CISPR граница за радио-сметње. Значење CISPR границе. 
 
CISPR граница представља границу која се препоручује националним овлашћеним телима да је уграде у 

националне стандарде, одговарајуће законске прописе и званичне спецификације. Такође се препоручује да и 

међународне организације користе ове границе. 
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Значење граница за апарате који су добили одобрење типа мора бити такво да је на статистичкој основи 

најмање 80 % апарата из серијске производње у складу са границама са поверењем од најмање 80 %. 

 

Испитивања се морају обавити: 

а) на узорку типа одређеног апарата, применом статистичке методе вредновања  

б) или, ради поједностављења, само на једном примерку апарата  

  

 Повремено је неопходно обавити накнадна испитивања на примерцима апарата који су узети из текуће 

производње на бази случајног узорка, нарочито у случају наведеном под б). 

 
 

 

Истраживања и тестирање производа. 

ЛЕД драјвери. Типичан пример електричног кола драјвера ЛЕД светиљке са припадајућим компонентама је 

дата на сл.бр.2. Овако анализирано коло је пример са високом радио-емисијом, тј.сметњама. Једно од 

конструктивно могућих решења је да се заштити цело кућиште. 

 

Слика бр.2 Класичан пример АС/ДС драјвера. H поље је резултат „цурења“ поља у примарном секундарном подручју кола. Е поље је 

резултат високе компоненте dV/dt на проводним површинама и високо фреквентних валовитости у кабловима 

Висока заштита кућишта утиче на повећавање паразитске капацитивности између кућишта и референтне 

земље за свако мерење из области ЕМЦ. У овом случају, филтер се додаје не би ли се смањила кондукциона 

емисија АС улаза. Слично резоновање се примењује на DС излазу. Основни проблем код примене ЛЕД 

осветљења је велика брзина укључивања кола, којом се на тај начин остварује тренутно велики спектар 

напона и радио-таласа на АС улазу и DС излазу. Правилна заштита и филтрирање могу ублажити 
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радијационе и кондукционе сметње. Предупређивање кондукционих и радиоционих сметњи је свакако боља 

опција, употребом нових компоненти, којима се остварује „меко“ пребацивање струје. На тај начин се умањују 

домино-струје, тј. спречава се ширење сметњи у високо-фреквентном опсегу правилним избором елемената 

кола. 

Исправљач фактора снаге (Power Factor Controller=PFC) је најчешћи блок у савременим електронским АС/DС 

колима. PFC је одговоран за емисију виших хармоника у колима. Ово је један од обавезних ЕМЦ тестова, 

дефинисаних ЕN 61000-3-2. Према ЕN 61000-3-2  PFC је обавезан уколико ЛЕД светиљка ради на напонском 

нивоу вишем од 25V. На слици бр.3 дати су резултати емисије за ЛЕД светиљке са и без PFC. У случају 

корекције напајања струја којеом се напаја ЛЕД светиљка је приближна синусоидалном таласу, док без PFC 

струја достиже пикове . 

 

Слика бр. 3 Спектар струје са и без PFC 
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Кондукционе емисије таласа у ЛЕД светиљци потичу од драјвера и шире се преко каблова. Кондукционе 

сметње код опреме за осветљење, па и ЛЕД светиљке су ограничене стандардом EN 55015 или CISPR 15. 

Емисију радио таласа треба мерити на свим кабловима који су повезани са помоћном опремом-мрежним 

напајањем, контролерима итд.  

 

Слика бр.4 Дозвољене кондукционе сметње према стандарду EN 55015 на главним прикључцима 

 

 

Слика бр.5 Дозвољене радијационе сметње према стандарду EN 55015 
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Прекомерне емисије радио сметњи су ограничене филтерима. На сликама бр. 6 представљени су примери у 

случају када су присутне прекомерне кондукционе радио сметње, дефинисане стандардом EN 55015. 

Спроведена мерења емисије врше се двојако: мерењем квазипика (QP) и просечне вредности (АV). Стога, 

постоје две граничне линије на графику. Квазипик мерење би требало да буде испод QP граничне линије, док 

обрачуната просечна вредност треба да буде испод АV граничне линије. Квазипик граница се приказује на 

графику са почетном вредношћу на „x“ оси у 9kHz и мерења треба да се врше са почетком у 9 kHz, док 

просечна мерења треба започети на 150 kHz. 

  

Слика бр.6 Примери у случају када су присутне прекомерне кондукционе радио сметње 

На сликама бр. 7 представљени су примери у случају када су присутне прекомерне радиоционе сметње. 

 

Слика бр.7  Примери у случају када су присутне дозвољене радиоционе сметње 

 

 

 



 

Електромагнетна компатибилност-радио сметње код  опреме за осветљење 

 

Тестирање производа 

У тексту који следи је илустровано тестирање ЛЕД извора светлости произвођача Philips, извршено у 

лабораторији DEKRA, Шангај. 

Emission tests Result  

Mains conducted disturbance voltage  PASS 

Radiated Magnetic Field emission  PASS 

Insertion loss  N.A.* 

Radiated EM Field emission  PASS 

Harmonic current emission  PASS 

Limitation of voltage fluctuations (flicker)  PASS 

*: The EUT is a LED lamp.  

 
Immunity tests Result  

Electrostatic Discharges (ESD)  PASS 

Radiated EM Field  PASS 

Electrical fast transient (EFT)  PASS 

Surge transients  PASS 

Conducted RF disturbances  PASS 

Power supply voltage interruptions & dips  PASS 

 

Product Information 

 
Equipment under test  LED lamp 

Trade mark  PHILIPS 

Tested Type  9290002165, 9290002206 

U nominal  220 - 240 Vac, 50 - 60 Hz 

P rated  9,5 W, 11 W 

Representative types 9290002162, 9290002163, 9290002158, 9290002159, 

 9290002160, 9290002169, 9290002170, 9290002166, 

 9290002167 

  

U nominal  220 - 240 Vac, 50 - 60 Hz 

P rated  6 W; 9 W; 9,5 W 

 
Customer Information 

 
Applicant/Manufacturer  Philips (China) Investment Co., Ltd. 

Contact person  Mr. Tony Gu 

Telephone  +86 21 2412 8636 

Telefax  +86 21 5445 1520 

Address  No.9, Lane 888, Tian Lin Road 

Place  200233, Shanghai City 

Country  P. R. China 
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Test data 

Location  Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Address  3 F., 34 Bldg., No. 680 Guiping Road, Shanghai City 

Date  Nov. 2011 and Feb. 2012 

Supervised by  Richie Tang 

 

 

Environmental conditions 

Ambient temperature 15 °C – 35 °C 

Relative Humidity air 30% - 60% 

 

 

Measurement Uncertainty 
Conducted Emission Expanded Uncertainty : U = 3.38 dB 
Radiated Magnetic Field emission Expanded Uncertainty: U = 3.66 dB 
Radiated Emission Expanded Uncertainty (30-200MHz): 

U = 4.58 dB (horizontal) 
U = 4.70 dB (vertical) 

Radiated Emission Expanded Uncertainty (200M-300MHz): 
U = 4.84 dB (horizontal) 
U = 4.70 dB (vertical) 

 

 

 

EMISSION TEST RESULTS 

Mains conducted disturbance voltage 

Standard  EN 55015 

Frequency [MHz]  QP [dB(µV)] AV [dB(µV)] 

0,009 – 0,05  110                       N/A 

0,05 – 0,15  90 – 80 *)             N/A 

0,15 – 0,50  66 – 56 *)             56 - 46 *) 

0,50 – 5,0  56 46 

5,0 – 30  60 50 
*) Limits decreasing linearly with the logarithm of the frequency 
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Results for Model 9290002165 

Line  

 

 

Vertical 
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Frequency [MHz] 
 

QP [dB(µV)] 
 

AV [dB(µV)] 
 

Level Limit Level Limit 

0,184 46,96 64,30 37,53 54,30 

0,274 46,85 61,00 36,81 51,00 

0,367 44,31 58,58 35,24 48,58 

0,460 42,24 56,69 33,62 46,69 

0,767 40,41 56,00 31,35 46,00 

1,105 40,90 56,00 30,83 46,00 

 

Conclusion: 

PASS 

Radiated EM Field emission 

Standard  EN 55015 

Measuring distance  3 meters 

Frequency [MHz]  QP [dB(µV/m)] 

30 – 230  40 

230 – 300  47 

Port  Enclosure 

Mode  On mode 

 

Results for Model 9290002165 

Horizontal 
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Polarity Frequency [MHz] QP [dB(µV/m)] @ 3m 

  Level Limit 

H 30,97 22,31 40,00 

V 60,07 20,12 40,00 

 

Conclusion: 

PASS 

 

CISPR 15 Тумачење о процени заменских LED сијалица врло малих напона 

Повод за измене и допуне постојећег стандарда EN 55015 је  састанак комитета CISPR у Сеулу 2011. IARU је 

известио да бројни LED светлосни производи изазивају сметње у аматерском радио пријему.  

Поред тог усменог извештаја, IARU је поднео јануара 2012. детаљан писани извештај који је прослеђен као 

CISPR/F/565/INF.  Главни извори сметњи су неки типови LED сијалица (ELV) врло малих напона (нпр. од 12 V) 

за које тренутни CISPR 15 захтеви нису јасни. Захтевано је хитно  додатно појашњење стандарда. 

У одговору је руководство комитета CISPR F објавило документ CISPR/F/568/INF којим је утврђен  акциони 

план за решавање овог проблема  у кратком року. 

Питање : Како се захтеви стандарда CISPR 15 примењују на заменске ELV LED сијалице? 



 

Електромагнетна компатибилност-радио сметње код  опреме за осветљење 

 

Тумачење: Када се процењују заменске ELV LED сијалице у односу на захтеве из стандарда CISPR 15, 

мора се применити следећа процедура.  

Сматра се да ЕLV LED сијалицe без активних прекидачких електронских компонената испуњавају захтеве 

стандарда CISPR 15 без испитивања. 

Сви остали типови заменских ЕLV LED сијалица се морају испитати заједно са торусним трансформатором 

намотаним за 50 или 60 Hz. Коришћење оваквог трансформатора се сматра најгорим могућим случајем и 

мора се користити осим када је упутсву произвођача јасно назначено да је сијалица неодговарајућа за 

коришћење са оваквим трансформатором. У овом случају мерења се морају извршити  у комбинацији са 

електронским трансформатором типично усклађеним  за халогене сијалице. 

Комбинација трансформатора и ЕLV LED сијалице мора да задовољи границе за напон сметњи на мрежним 

прикључцима из табеле 1а и границе за сметње зрачења из табела 2а и 2б. 

Америчка национална асоцијација радио аматера је упутила допис федералним надлежним комисијама и 

инфомационим бироима са циљем да се испита производ Lumatek LK-1000.  Како се наводи, овај електронски 

баласт има масовну примену, а асоцијација апелује да се заустави његов маркетинг и малопородаја. О 

доступности овог уређаја говори податак и да сe може наћи на глобално познатом сајту за продају, Amazon. 

Наиме, електронски баласт који се може користити код светиљки са металхалогеним изворима светлости, као 

и натријум високог притиска, емитује радио сметње које угрожавају рад радио аматера. Овај производ је 

тестиран у лабораторији ARRL’s, а резултати указују на чињеницу да емитује сметње у фреквенцијском 

опсегу 1,8-30 MHz. Мерењем је утврђено да  квазипик сметње износи 106dBµV при фреквенцији 6,4 MHz, што 

знатно премашује дозвољену вредност.  Асоцијација поставља питање зашто на самом уређају није наведено 

да може изазвати сметње? На овај начин, асоцијација радио аматера је званично уперила прстом на 

производ, и одговорне, у циљу да заштити „радио-етар“. 

 

Слика бр.8 Електронски баласт Lumatek LK-1000 

Прогресиван технолошки развој електричних уређаја, па и опреме за осветљење,  намеће питање у којој мери 

је безбедна њихова експлоатација. Електромагнетна компатибилност поставља бројне недоумице, 

неминовно утиче на  повећање укупних трошкова производње, дизајн и компоненте комплексних производа. 
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PARAMETRI VIDLJIVOSTI  

KLJUČNI ASPEKT BEZBEDNOSTI PEŠAČKIH PRELAZA 

Vladan Škerović, Andrej Đuretić 
 

Rezime:  Ovaj rad razmatra uticaj parametara vidljivosti na bezbednost pešačkih prelaza u noćnim 
uslovima. Osvetljenje pešačkih prelaza kao ključni preduslov za dobru vidljivost, kako samih 
prelaza, tako i objekata i pešaka, razmotren je u radu, odnosno kako određeni nivoi osvetljenosti 
utiču na vidljivost objekata i pešaka u okolini pešačkih prelaza. U radu su prikazani i analizirani 
rezultati fotometrijskih merenja parametara vidljivosti u okolini i na samim pešačkim prelazima. 
Poseban osvrt je dat na obeležavanje prelaza, odnosno vidljivost postavljenih oznaka u uslovima 
noćnog odvijanja saobraćaja. Cilj rada je ustanovljavanje objektivnih metoda merenja parametara 
vidljivosti pešačkih prelaza, što treba da doprinese bezbednosti saobraćaja, posebno bezbednosti 
dece pešaka, na pešačkim prelazima u okolini škola. 

Ključne reči: vidljivost, osvetljenje, fotometrija, obeležavanje 

1. UVOD  

Generalno je prepoznato da je vid najvažniji način čulnog opažanja koji se koristi za 
prikupljanje informacija u toku vožnje, obuhvatajući do 90 % ukupno prikupljenih 
informacija. 

Od velikog je značaja da oni objekti i pobude koje moraju biti uočene u cilju 
izvođenja uspešne i sigurne vožnje, budu ti koji će biti prvi uočeni i locirani od strane 
vozača (CIE Publication 137-2000). 

Brojne studije rađene širom sveta su pokazale da se veliki procenat saobraćajnih 
nezgoda u kojima stradaju pešaci događa noću pri lošim vidnim uslovima, kao i da 
adekvatno osvetljenje nesumnjivo povećava bezbednost učesnika u saobraćaju. Studija 
rađena 2010. godine u Evropskoj uniji pokazuje da svaki četvrti nastradali pešak strada 
na pešačkom prelazu (http://www.eurotestmobility.net/images/filelib/PRESS% 
20RELEASE%20EPCA%202010_2736.pdf , 20.06.2013). 

Pešaci su najnezaštićeniji učesnici u saobraćaju, i potrebno je preduzeti sve mere 
kako bi se njihova bezbednost povećala. Pešački prelazi bi trebalo da budu mesta na 
kojima je bezbedno preći ulicu. Pešački prelaz treba da bude jasno uočljiv vozačima koji 
se približavaju prelazu i u dnevnim i u noćnim uslovima. Vozači moraju blagovremeno 
da uoče pešake, sa dovoljno velike udaljenosti, kako bi imali vremena da adekvatno 
odreaguju. 

Dodatno osvetljenje pešačkog prelaza treba da omogući bolje uočavanje samog 
pešačkog prelaza, prilaza pešačkom prelazu i pešaka u ovoj oblasti. Posebnim 



 
 
 

  
 

osvetljenjem pešačkog prelaza skreće se dodatna pažnja vozaču na njegovo prisustvo, a 
pešaci u zonama prelaza i na delu trotoara ispred prelaza postaju vidljiviji. 

Nažalost, ne postoji nijedan međunarodni standard ili preporuka koji daje jasne 
smernice za dodatno osvetljenje pešačkih prelaza. Ovaj rad ima za cilj da ustanovi neke 
od osnovnih principa osvetljenja pešačkih prelaza do kojih se došlo dugogodišnjim 
iskustvom u osvetljenju, brojnim merenjima i istraživanjima. 

Posebna pažnja je ukazana razvoju metodologije za ocenu vidljivosti samih pešačkih 
prelaza i pešaka, na osnovu fotometrijskih merenja objektivnih fizičkih parametara 
osvetljenja koji karakterišu vidljivost (EN 13201-4, 2003). 

Rezultati merenja, snimanja, na više karakterističnih lokacija, prikazani su u radu i 
iskorišćeni za analizu i razvoj same metodologije. 

  

2. OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA  

 
Kod standardnog osvetljenja puteva za motorni saobraćaj, vozač vidi pešaka (ili neku 

drugu prepreku) u negativnom kontrastu, kao tamnu siluetu na osvetljenoj podlozi. Kod 
osvetljenja pešačkog prelaza preporučuje se da se osvetljenjem pešaka odozgo i bočno 
kreira pozitivni kontrast koji omogućava sagledavanje lica i odeće pešaka, što dodatno 
povećava bezbednost, jer vozač vidi pešaka kao osobu, a ne samo kao siluetu. Posebno 
dizajnirane svetiljke sa asimetričnom svetlosnom raspodelom omogućavaju postizanje 
visokih vrednosti vertikalne osvetljenosti u smeru vozača koji se približava pešačkom 
prelazu, a istovremeno, i postizanje visokih vrednosti horizontalne osvetljenosti na 
samom pešačkom prelazu, čime se obezbeđuje jasno isticanje pešačkog prelaza koje 
omogućava vozaču uočavanje prelaza sa velike daljine (EN 13201-2, 2003). 

Kod osvetljavanja pešačkih prelaza bitni su kako sam pešački prelaz, tako i zona 
trotoara širine do 1m i prilaz pešačkom prelazu sa obe strane pešačkog prelaza širine 6m. 

Takođe, svetiljke koje služe za osvetljenje saobraćajnice ne treba da budu blizu 
pešačkog prelaza, kako se ne bi umanjila razlika u nivou osvetljenosti pešačkog prelaza i 
delova kolovoza neposredno pored prelaza. 

 

2.1. FOTOMETRIJSKI ZAHTEVI  

Kontrast, (Kostić, M,2000:48), predstavlja ključ za vidljivost objekata na putu u 
noćnim uslovima posmatranja. Kontrast se definiše kao  
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gde je Lp luminancija objekta, a Lo luminancija njegovog okruženja.  



 
 
 

  
 

Prema preporuci (CIE 19/2.1,1981), najmanja vrednost kontrasta (tzv. prag 
kontrasta), neophodna dabi objekat mogao da se uoči na osvetljenoj podlozi, može da se 
izračuna prema sledećoj formuli 
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Kada su u pitanju saobraćajnice, uobičajene vrednosti luminancije (sjajnosti) okoline 
(puta) iznose 0-3cd/m2. Izračunate vrednosti praga kontrasta za ovaj opseg sjajnosti 
okoline prikazane su u tabeli 1. 

 

Tabela 1. Minimalne vrednosti kontrasta 

 
Sjajnost objekta može da se izračuna pomoću relacije 
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gde je Ev vertikalna osvetljenost predmeta (pešaka), a ρp  koeficijent refleksije 

predmeta (pešaka) (Đuretić, 2005). 
Na osnovu jednačina 1 i 3, sledi 
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Uzimajući u obzir minimalne vrednosti kontrasta date u tabeli 1, za različite 

vrednosti sjajnosti okoline (puta) i najnepovoljniji slučaj, kada je pešak obučen u crno, 
kada koeficijent refleksije iznosi ρp=0,05, na osnovu poslednje relacije izračunate su 
minimalne vrednosti vertikalne osvetljenosti koje je potrebno obezbediti kako bi se 
obezbedilo uočavanje pešaka. Ove vrednosti su prikazane u tabeli 2. 

Lo [cd/m2]          Cmin 
0 ‐  
0,5                         0,65 
1,0                         0,43 
1,5                         0,35 
2,0                         0,30 
2,5                         0,27 
3,0                         0,25 



 
 
 

  
 

 
 
 

Tabela 2. Minimalne vrednosti vertikalne osvetljenosti 

Lo[cd/m2]    Ev[lx] 
0,0  52 
0,5  52 
1,0  90 
1,5  127 
2,0  163 
2,5  199 
3,0  23 

 

2.2. MERENJA PARAMETARA VIDLJIVOSTI 

Merenje se vrši na licu mesta, na saobraćajnicama, u noćnim uslovima, pri redovnom 
napajanju električnom energijom instalacija Javnog osvetljenja (da sijalice rade na 
nazivnoj snazi). 

Metoda ispitivanja, merenja osvetljenosti je direktna metoda merenja luksmetrom, 
odnosno kod luminancije-direktno merenje luminansmetrom. Metoda se zasniva na 
korišćnju najsavremenije opreme, fotometrijske kamere koja omogućava merenje 
luminancije čitave „scene“ (puta, pešačkog prelaza i okoline) iz vozila (EN 13201-4 
2003), iz vožnje, onako kako vidi vozač. Kamera je postavljena sa širokougaonim 
objektivom koji omogućava snimanje scene najpribližnije onome kako je vidi vozač. 
Kamera ima spektralnu osetljivost prilagođenu spektralnoj osetljivosti ljudskog oka.  

Merenje se vrši sa instrumentom postavljenim na visinu od 1,5 m iznad površine 
puta, pri čemu se pojedinačna merena tačka nalazi na rastojanju od 60 m (rastojanje 
prvog poprečnog reda tačaka od tačke posmatranja). Ovo rastojanje je u nekim 
slučajevima bilo manje, do 30 m, imajući u vidu frekvenciju saobraćaja i brzinu kretanja 
na datoj lokaciji.  

    Kamera omogućava merenje raspodele luminancije, stacionarno i iz vozila i 
vizuelnu prezentaciju rezultata merenja, uključujući povezivanje sa snimkom puta. 

Merenja su vršena na opštini Novi Beograd na 7 lokacija. One sa novom instalacijom 
osvetljenja pešačkih prelaza prema podacima dobijenim od strane izvođača radova, 
odnosno, one sa starom instalacijom osvetljenja, odabrane na osnovu zapažanja više 
anketiranih vozača sa teritorije opštine Novi Beograd. Kao karakteristična je odabrana 
ulica Bulevar Zorana Đinđića, gde je stara instalacija osvetljenja, ulica je široka i pruža 
osećaj dobre preglednosti , dok je sa druge strane, uočljivost pešačkih prelaza i samih 
pešaka loša. 

Na slikama od 3 do 5, prikazani su najkarakteritičniji slučajevi, po jedan sa dobrom i 
dva sa lošom vidljivošću, sve u okolini škola, dok su u tabeli 3 prikazani rezultati za sve 
ispitane lokacije. Lokacije su u tabeli date samo po brojnim oznakama (rednim brojem 
merenja) za datu ulicu. Merenja su vršena za najnepovoljniji slučaj sa pešakom 
obučenim u crno na pešačkom prelazu. 

 



 
 
 

  
 

 
 
 

Tabela 3. Rezultati ispitivanja. 

lokacija srednji nivo 
luminancije/sjaj
-nosti kolovoza 
(cd/m2) 

Cpešaka Coznaka na 

kolovozu 

pešačkog prelaza 

subjektivni 
osećaj 
(3 posmatrača) 

Bul. Zorana Đinđića 1 1,29 -0,20 1.05 loše 
Bul. Zorana Đinđića 2 1.89 -0.54 0.74 slabo 
Bul. Zorana Đinđića 3 1.33 -0.21 0.46 loše 
Bul. Zorana Đinđića 4 1.24 -0.26 0.20 loše 
Tošin bunar 1 1.44 0.79 6.63 dobro 
Tošin bunar 2 1.95 2.37 6.52 odlično 
Bežanija 1 1.29 1.10 4.71 dobro 
 

Sve prikazane slike su fotometrijske slike raspodele luminancije/sjajnosti. Sama 
vrednost se očitava u svakoj odabranoj tački ili obeleženoj zoni (na samim slikama koje 
su prikazane, zone nisu označene radi bolje vidljivosti slika). Iz podataka o očitanoj 
srednjoj sjajnosti, kolovoza, okoline, pešaka i pešačkog prelaza, izračunati su kontrasti 
prikazani u tabeli 3. 

 

 

Slika 1. Bulevar Zorana Đinđića 3, kod Carine 

 



 
 
 

  
 

Slika 2. Bulevar Zorana Đinđića 2, kod Carine, iz drugog smera 

 

Slika 3. Tošin bunar. 

Ono što se iz tabele 3. zaključuje, to je da su teorijske pretpostavke vezane za 
vidljivost pešaka i prelaza i njihovo osvetljavanje, a koje su bazitrane na subjektivnom 
utisku (formula 2 je izvedena empirijski na osnovu velikog broja posmatranja od strane 
različitih posmatrača), potvrđene merenjem i nezavisnim posmatranjem. 

3. ZAKLJUČAK  

Izvršena merenja i metodologija koja je u tu svrhu osmišljena pokazala su se kao 
odgovarajuća objektivna ocena stanja vidljivosti pešačkih prelaza. Time je stvorena 
mogucnost za relativno jednostavnu ocenu baziranu na objektivnim fizičkim merenjima 
kojom bi se utvrdilo stanje pešačkih prelaza u pogledu vidljivosti kako njih samih tako i 
pešaka koji preko njih prelaze. Sistematskom analizom postojećeg stanja moguće je 
odrediti prioritete za rekonstrukciju čime bi se značajno povećala bezbednost pešaka. 

Sama metodologija izvođenja osvetljenja pešačkih prelaza (Štrbac-Hadžibegović, 
2013), a na osnovu izvršenih merenja i posmatranja, potvrđena je kao jako dobra . U 
korelaciji sa analizom postojećeg stanja i merenjima na izvedenim instalacijama 
osvetljenja, može se doći u dogledno vreme u situaciju da pešački prelazi, tamo gde je to 
najpotrebnije, a pre svega u okolini škola, budu mnogo bezbedniji u uslovima noćnog 
saobraćaja.  
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Владино мајсторско писмо

Владимир Мајсторовић је рођен у Негославцима на Ви -
довдан 1950. године. Био је привредник и визионар марке -
тинга, један од протагониста осветљавања Београда и
производње пратеће опреме, што је допринело да престони -
ца Србије буде један од најлепше осветљених градова Европе.

По образовању инжењер електротехнике (завршио је
Елек тротехничку школу „Никола Тесла“ и дипломирао на
Електро техничком факултету, смер енерге тика, у Београду
1976. године), прво запослење му је било у „Минел Шредеру“,
компанији са срп ско-белгијским капита лом, 1977. године.
После различитих струч них послова које је у фирми оба -
вљао, 1983. године постао је њен генерални директор и на
том положају остао пуне две деценије.

Успешно је развијао компанију у складу с потребама, али
и најбољим пословним обичајима које окружење често није
успевало да препозна. Иако се пословни амбијент често и
врто главо мењао, константа Владиног „Минел Шредера“
била је напредак. Зато је у неколико наврата био проглаша -
ван за најуспешнијег привредника Београда и Србије. Није
било изазова с којим се није суочавао и који није савладао...
осим кратке и тешке болести која га је задесила 2011.
године.

Знајући његову снагу и упорност, веровали смо и надали
се да ће и ту битку добити. Нажалост, ову је изгубио за
кратко време. Као да се, ипак, обистинила изрека коју је
често споми њао – боље болан крај, него бол без краја.

Умро је у Београду на Аранђеловдан 2011, у 61. години.

Драгослав Аврамовић



Човек који је осветљавао

Рецензија

У овој књизи укрстиле су се вертикале и дијагонале,

инжењерски и боемски дух у исти мах, док се у исходишту

координатног система налази главни лик, Владимир Мајсто -

ровић, познатији као Влада Мајстор. Игра речи са презиме -

ном и надимком, струком, вештином пословања и опхођења,

дају аутору први замајац за обрт. Јер је и Милош Лазић веле -

мајстор у свом занату, новинарско-списатељском. Прекаљени

репортер и трагач за добром причом не пропушта прилику.

Зато књига обилује обртима и згодама, па се чита лако и без

прекида.

Од више саговорника добија податке и контуре лика, а

он плете, одгонетава, допуњава ткивом реченица и поглавља

о човеку који је осветљавао градове јавном расветом, технич -

ки, а с друге стране, осветљавао их је и својом добротом,

племенитошћу. несебичношћу, дарежљивошћу. пошалицом,

мудрим саветом... То га сврстава у урбане митове, а у ову

категорију се не улази лако.

Милош Лазић је и ту на свом терену. Радознали новинар -

ски ас је писао о бројним и толико шароликим ликовима и

догађајима (у „Илустрованој Политици“ и дневној, великој

„Политици“ да су читаоци тешко могли да прескоче његов

текст. Чинило им се као да већ однегде познају тог човека о

коме читају Милошева здушна писанија. Он се толико добро

унесе у лик да почиње да пише из њега. Он једва чека да пи -

ше, а то не чини ако му лик није по вољи. Можда је тако уду -

бљено писао још само Либеро Маркони, што је описивао
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своју сабраћу у збирци приповедака „Риђи потомак“ Напа -

мет, с разумевањем, и под кожу лика. То чини и Лазић, данас.

На танкој ивици психолошког истраживања. Он би то назвао

„литерарним претеривањем“ можда малко, али пре да ће то

бити занос, понетост, посвећеност...

Тако је било и док је писао књигу о Влади Мајстору: нада -

 хнуто, с готово лирски тананим описима карактера, уз рит -

мички усаглашене пасусе који дочаравају не само путање

Владе Мајстора, него и концентричне кругове окружења. То

су београдска здања, улице и крајеви, кафане и гости, келне -

ри, етикеција, каваљерство, одумирање боема као посебног

соја људске врсте, трубачи и тамбураши, заборављени оби -

чаји и стварне анегдоте.

Књига, монографија или публицистички игроказ једног

мајстора о другом, тако би се могао назвати опис путеше -

ствија уваженог човека кроз живот и епоху прелаза из јед -

ног друштвеног уређења у друго.

Последње деценије прошлог и прва деценија овог века

је временски оквир дешавања: транзиција, али без претера -

ног мешања у политику, као што би то и Мајстор пожелео.

Када би ово прочитао, узвикнуо би оним његовим гласом:

„Браво, мајсторе!“

По жанру биографски, по стилу истраживачки, али и

поетичан, или још боље музикалан, рукопис Милоша Лазића

под насловом „Влада мајстор и пријатељи“ заслужује да

буде читан и ван круга људи који су му били блиски, или

су га познавали. Јер, књига дотиче и објашњава још доста

тога из непознатих хроника наших обичаја и навика.

Милорад Ћириловић
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Владимир Мајсторовић – један радни век

Није доживео пензију, а као да је одрадио два пуна радна

века. За њега није постојало радно време. Понекад ми се чи -

нило као да ради и у сну. А остварени резултати по правилу

– врхунски. Волео је живот. Живео је изузетно динамично,

што би се народски рекло: 300 на сат! Никада се није преда -

вао. Борио се. А знало је да буде непремостиво тешко. Немер -

љивом животном и радном енергијом, пробијао се кроз

живот, бодрећи пријатеље и сараднике на акцију и оптими -

зам. Знао је да не може сам, али је зато знао да мотивише

околину на пуну активност; и да из сваке ситуације изаде

као победник. Колико пута се само догодило да је, радећи

„три посла истовремено”, што је такође раритет, опомињао

сараднике који су са стране коментарисали, речима:

– „Чујем вас, неће бити да је тако...”

Предодређен да буде вођа, умео је да инспирише на пуну

активниост и да замишљене акције врхунски организује и

успешно спроведе до најбољег резултата и циља. Једном при -

ликом били смо ангажовани да као тандем обилазимо посло -

вне партнере на терену, целу радну недељу. Нисмо имали

аутомобил; путовали смо возом и аутобусом од места до

места, као трговачки путници. Богами и пешице. Ништа му

није било тешко, а поред њега ни мени. Не показујући нијед -

ног тренутка умор „табанали” смо од партнера до партнера,

увек расположени за разговор и акцију и увек са јасним

циљем: мора бити успех!

У свему је предњачио – тешко га је било пратити. Не се -

ћам се да сам га икада на послу видео нерасположеног.

Ангажовање на послу, како за себе тако иза сараднике,
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схватао је озбиљно и строго, али се при том трудио да ак -

тивности спроводи са радошћу и на неки свој, специфичан,

забаван начин. Некако са вицом, па чак и када је бивало

најтеже. Такво, ведро расположење, готово, „заразно” прено -

сио је на околину, а то је по правилу резултирато невероват -

ним радним еланом и наравно, потпуним успехом. Никада

се није мирио са неуспехом.

Истинска и суштинска сарадња са сарадницима је, по -

себно племенита особина, коју је, на изузетно кретиван на -

чин уграђивао у организацију и плодове колективног рада.

Није правио разлику између старијих и младих колега.

Напротив, рекао бих да је младима посвећивао већу пажњу,

имајући у виду будућност. Док се, ваљда, сарадња са вршња -
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цима подразумевала, начин на који је сарадивао са знатно

млађим колегама од себе, одисао је еланом, вољом и опти -

мизмом. Дакле, као да је поседовао особину неке врсте ви -

довитости, готово непогрешиво је предвидао како и шта ће

се догодити у будућности. Знао је да каже за себе:

– „Прави сам ʼвештацʼ, могу унапред да предвидим шта

ће се догодити”.

Несебично је преносио своје велико знање и богато

искуство на младе сараднике, искрено се радујући њиховом

брзом осамостаљибвању, и преузимању одговорности у

обављању радних обавеза.

Посао и дружење није раздвајао. Увек је, код њега, у дру -

жењу било посла и обрнуто. Ведрог и веселог карактера,

лако је склапао познанства и пријатељства, улажући себе у

те контакте максимално искрено и истински. Мислим да

ни сам није знао колико је људи познавао. Обдарен

позитивном харизмом, просто је пленио пажњу околине;

људи су га, једноставно, обожавали. А, руку на срце, волео

је да буде у центру пажње, да чује све, да прокоментарише,

да забави друштво, да извуче информацију. На тај начин је,

уз урођену хиперактивност, стварао себи услове и простор,

за осваривање себе као успешног човека, како у раду, тако и

у животу уопште.

Духовит и пун вицева, увек спреман за шалу, и најозбиљ -

није, понекад нерешиве пословне проблеме умео је са успе -

хом да претвори у разоноду и дружење и да их на тај начин

решава. Просто невероватно. Понекад се чинило да се по -

слови одвијају и закључују сами од себе. Међутим, није било

тако. Све је то Влада успешно ,,режирао”, сагледава јући

унапред и ток активност и крајњи циљ. Такав, увек позити -

ван, радан и успешан, био је изузетно поштован и уважаван.

Не ретко смо послове завршавали у кафани. Уз добро
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расположење, добру капљицу, музику и песму, све је ишло

некако лакше. А ту му, стварно, није било равног. Знао је

„милион” песама. Понекад су му и музичари завидели, јер

често ни они нису знали шта он то од њих тражи. И народну

и забавну, и виолине и трубаче, волео је све што ствара веселу

и позитивну атмосферу. Волео је да запева, да заигра, и знао

је да ужива. Кад му се хтело, умео је цело друштво, па и целу

кафану, да „запали” и подигне расположење, готово до

експлозије.

На крају, све то га је чинило срећним и задовољним. Гово -

рио је усхићено да је живот леп и да треба радити, живети

и уживати.

То је Владимир Мајсторовић, Мајстор, како сам га ја звао,

како сам га ја доживео кроз призму, скоро полувековног

познавања, дружења, сарадње и заједничког живота.

Један вредан живот – ,,два” вредна радна века !

Павле Божић
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FULERENI, MOGUĆNI IZVORI SVETLOSTI? 
 

1.  FULERENI 
 

Ričard Bakminster "Baki" Fuler [Richard Buckminster 
"Bucky" Fuller (12. VII 1895. — 1. VII 1983.)], američki  
arhitekta, dizajner, izumitelj i vizionar, bio je poznat kao 
veliki zagovornik geodezijskih kupola koje je smatrao 
rešenjem za urbanističke, energetske, ekološke i druge 
probleme budućeg sveta. [1] . Projektovao je između 
ostalog, „Montrealsku biosferu“,  izložbeni paviljon SAD, 

na Svetskoj izložbi 1967. god. u Montrealu, [1] , koji se još naziva i Buckminster-Fuller-
dome, Fuller-pavilion, ili US-pavilion. Slično je konstrukci-                                      
ono rešena i laboratorija „Biosfera 2“, koja je služila za 
ispitivanja dužine trajanja održivosti zatvorenog eko–
sistema, u potpunosti nezavisnog od Zemljine biosfere.  
U Fulerovu čast oblik (alotropska modifikacija?) ugljenika 
C60 nazvan je fulerenom. Naime, taj prvi fuleren, otkriven 
je 1985. (Rice University, USA) delovanjem lasera na 
metan ima strukturu geodezijske sfere, ali podseća i na 
fudbalsku loptu, poznatu „buba-maru“. Struktura C60 

(buckyball) sastoji se iz 12 petougla i 20 šestougla, svaki petougao vezan je sa po šest 
šestougla. Teoretski, najjednostavniji fuleren sastojao bi se iz 12 petouglova (dodekaedar), 
ali takva struktura je nestabilna zbog prevelike razlike između stvarne veličine uglova σ i π 
veza među C-atomima i uglova među ivicama dodekaedra.  

  
 

 
          

      
Kasnije su otkrivene i druge strukture, uz sfere postoje i elipsoidi i cevi. Sve te 

strukture, odnosno oblici ugljenika, a koji su svi sličnih fizičkih i hemijskih osobina danas 
se nazivaju fulerenima, iako nemaju oblik geodezijskih sfera ili fudbalske lopte. Struktura 
nano cevi i nano žica [2]  prikazana je na sledećim slikama. Sve ove strukture karakteriše 
postojanje σ veza u heksagonima, te σ i π veza u pentagonima. Strukture od a do h su 
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različiti oblici fulerena. Slikom j prikazana je struktura razmotane cevi fulerena, koju neki 
autori nazivaju grafenom i čak je smatraju četvrtom modifikacijom ugljenika. Ipak pre bi se    

 

       j 

 
moglo reći da se radi o monosloju, a monoslojevi imaju drukčije fizičke i hemijske osobine 
u odnosu na materijale realne debljine od bar 105 slojeva.  
 
1.1. sp n hibridizacija 
 

Pojam hibridizacije orbitala je uveo Linus Pauling, prilikom objašnjenja strukture 
molekula metana CH4. Koncept koji je razvijen na tako jednostavnom molekulu je kasnije 
primenjen i na druge organske molekule. Osim toga, hibridizacijom orbitala se objašnjava 
struktura kompleksnih jedinjenja. 

Elektronska konfiguracija ugljenika je 1s2 2s2 2px
1 2py

1 i to se može prikazati 
sledećom šemom: 

C 
↑↓  ↑↓  ↑  ↑   
1s  2s  2px  2py  2pz 

Strelice predstavljaju spin elektrona u pripadajućoj orbitali. 
 

• sp3 hibridizacija 
 
U prvom koraku hibridizacije dolazi do ekscitacije elektrona iz 2s u 2p orbitalu: 

C* 
↑↓  ↑  ↑  ↑  ↑ 
1s  2s  2px  2py  2pz 

 
Mešanjem 2s i 2p orbitala nastaju četiri hibridne sp3 orbitale, pod uglom od 109o i koje 
formiraju tetraedar: 
 

C* 
↑↓  ↑  ↑  ↑  ↑ 
1s  sp3  sp3  sp3  sp3 

tako se objašnjava četvorovalentnost ugljenika u kome su sve četiri veze energetski 
identične (σ-veze). Sp3 hibridizacija orbitala karakteristična je za grafit, dijamant, alkane, 
cikloalkane i druga jedinjenja ugljenika bez dvostrukih ili trostrukih veza između C-atoma.  

 



 

• sp 2 hibridizacija 
 
Mešanjem dve p-orbitale sa s-orbitalom nastaju tri hibridne sp
ravni pod uglom od 120°. Elektro
p-elektron formira π-vezu. Ovaj tip hibridizacije je prisutan u molekul
cikloalkena, aromatičnim ugljovodonicima i njihovim derivatima
 

C* 
↑↓  ↑  ↑ 
1s  sp2  sp2 

 
• sp hibridizacija 

 
Ovaj tip je prisutan kod alkina. Jedna p
hibridne sp-orbitale koje formiraju 
trostruka veza. Nastale hibridne orbitale leže pod uglom 180°, pa j e molekul linearan.
 

C* 
↑↓  ↑  ↑ 
1s  sp  sp 

 
Hibridizacija orbitala karakteristič
periodnog sistema. Kod ostalih elemenata hibridizacija se pojavljuje re
valentnim stanjima jednog elementa jasno se razlikuju energije veza niže i više vale
kao npr. FeCl2 i FeCl3. U FeCl2 atomi hlora vezani su preko dva s
FeCl3 dva atoma hlora vezana su preko dva s
tako da nema hibridizacije.  

Slikama su prikazane spn 
 
sp3 

 
     sp2     

 

orbitalom nastaju tri hibridne sp2 orbitale, koje leže u jednoj 
Elektroni sp2 hibridizovanih orbitala formiraju σ-vez

vezu. Ovaj tip hibridizacije je prisutan u molekul
nim ugljovodonicima i njihovim derivatima, te u fulerenima

  ↑  ↑ 
  sp2  p 

. Jedna p-orbitala se meša sa jednom s-orbitalom daju
koje formiraju σ-veze. Preostali p-elektroni daju dve π-veze, pa nastaje

Nastale hibridne orbitale leže pod uglom 180°, pa j e molekul linearan.

  ↑  ↑ 
  p  p 

acija orbitala karakteristična je za reprezentativne elemente 3.a, 4.a, i 5.a grupe 
periodnog sistema. Kod ostalih elemenata hibridizacija se pojavljuje ređe, jer u raznim 
valentnim stanjima jednog elementa jasno se razlikuju energije veza niže i više vale

atomi hlora vezani su preko dva s-elektrona za gvož
dva atoma hlora vezana su preko dva s-elektrona i jednog d-elektrona za gvož

 hibridizirane orbitale sa σ-vezama i π-vezama

 sp 

     

σ 

σ 

σ σ 
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orbitale, koje leže u jednoj 
veze, a preostali 

vezu. Ovaj tip hibridizacije je prisutan u molekulima alkena, 
te u fulerenima.  

orbitalom dajući dve 
veze, pa nastaje 

Nastale hibridne orbitale leže pod uglom 180°, pa j e molekul linearan. 

3.a, 4.a, i 5.a grupe 
đe, jer u raznim 

valentnim stanjima jednog elementa jasno se razlikuju energije veza niže i više valence, 
elektrona za gvožđe, a u 

elektrona za gvožđe, 

vezama, [3] : 

 

 



 

1.2. Neke uporedne karakteristike modifikacija ugljenika
 
Uporedne karakteristike ugljenika (C) prikazane su narednom tabelom.
 
MODIFIKACIJA C → 

GRAFIT
KARAKTERISTIKE ↓ 

Hibridizacija orbitala 4sp3 (1) 

Kristalna rešetka 

Heksagonalna
 

Tvrdoća po Mossu 1 do 2
Tačka sublimacije 3642 OC, 3915 K

Elektroprovodnost 

Provodnik u 
diskretnom pravcu 
za monokristal 
(normalno na 
heksagon)

(1)  Navodi se i da su u grafitu elektroni u konfiguraciji 3sp
elektron iz ugljenika nalazi u „elektronskom oblaku“, sli
učestvuju u stvaranju jediničnog heksagona u grafitu. Nepostojanjem 
grafita, jer heksagoni mogu klizati jedan preko drugog.

 
Hibridizacijom sp2 i sp atomskih orbitala i gra

niska tačka sublimacije fulerena u odnosu na grafit i dijamant. Zato, logi
razmišljanje da li su fulereni ustvari jedinjenja ugljenika sa samim sobom, a ne alotropska 
modifikacija, jer po termičkim osobinam
bliži policikličnim ugljovodonicima kao što su naftalin ili antracen, iako ne pokazuju 
aromatična svojstva. Aromatična svojstva ne pokazuju, jer nema rezonancije 
su one delimično delokalizovane, 
Inače, već su razvijene tehnike povezivanja nanosfera i nano
strukture koje mogu biti provodnici ili poluprovodn
mogućnosti primene. 
 
 
 
 
 
 
 

poredne karakteristike modifikacija ugljenika  

Uporedne karakteristike ugljenika (C) prikazane su narednom tabelom. 

GRAFIT DIJAMANT 

4sp3 

3sp2 + p 
ili  
2sp + 2p za neke 
nanocevi

Heksagonalna 

 

Teseralna, izvedeni 
površinski centrirani 
kub 

 

Kavez ili 

1 do 2 10 
C, 3915 K 3642 OC, 3915 K 434 O

Provodnik u 
diskretnom pravcu 

onokristal 
(normalno na 
heksagon) 

Izolator Provodnik

(1)  Navodi se i da su u grafitu elektroni u konfiguraciji 3sp2 + p, ali u grafitu nema π-
elektron iz ugljenika nalazi u „elektronskom oblaku“, slično metalima i zamenjljiv je sa ostala tri elektrona koji 

nog heksagona u grafitu. Nepostojanjem π-veze objašnjava se osobina m
grafita, jer heksagoni mogu klizati jedan preko drugog. 

atomskih orbitala i građom molekula objašnjava se rel
ka sublimacije fulerena u odnosu na grafit i dijamant. Zato, logič

stvari jedinjenja ugljenika sa samim sobom, a ne alotropska 
kim osobinama i nekim hemijskim karakteristikama

nim ugljovodonicima kao što su naftalin ili antracen, iako ne pokazuju 
čna svojstva ne pokazuju, jer nema rezonancije 

lokalizovane, čime se objašnjava dobra elektroprovodnost fulerena. 
ke povezivanja nanosfera i nanocevi u razli

strukture koje mogu biti provodnici ili poluprovodnici i naravno, izolatori, što daje zanimljive 

Strana 4 od 8 

FULEREN 

+ p  

2sp + 2p za neke 
nanocevi 
Kavez ili nanocev 

 
 

 

oko 2 
OC, 707 K za C60 

Provodnik 

-veza, već se četvrti 
no metalima i zamenjljiv je sa ostala tri elektrona koji 

veze objašnjava se osobina mazivosti 

om molekula objašnjava se relativno 
ka sublimacije fulerena u odnosu na grafit i dijamant. Zato, logično se nameće 

stvari jedinjenja ugljenika sa samim sobom, a ne alotropska 
a i nekim hemijskim karakteristikama fulereni su 

nim ugljovodonicima kao što su naftalin ili antracen, iako ne pokazuju 
na svojstva ne pokazuju, jer nema rezonancije π-veza, nego 

ime se objašnjava dobra elektroprovodnost fulerena. 
cevi u različite složene 

ici i naravno, izolatori, što daje zanimljive 
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2. FULERENI – SVETLOSNI IZVORI 
 

Organski poluprovodnici (OLED) komercijalno se primenjuju za izvore svetlosti i za 
ekrane. Međutim, baza OLED-a su jedinjenja kao što su npr. polianilin i polidioksitiofen kao 
provodni materijali, ili polifenilvinilen i polifenilfluor kao emisioni materijali [6] . Ova 
jedinjenja teška su i za izgovor, a po okolinu su prilično neprijatna. Možda su fulereni 
povoljnije rešenje.  

U literaturi [2; 3; 4; 5; 6]  navode se razne mogućnosti primene fulerena u medicini, 
nanobiologiji, nanohemiji, elektronici, itd., ali osim primene u visokoefikasnim fotoćelijama, 
još nema navoda o mogućnosti primene za izvore svetlosti. Ali, s obzirom da su već 
razrađene mogućnosti konverzije svetlosti u elektricitet, nema razloga da se ne ispita i 
materijalizuje konverzija elektriciteta u svetlost na fulerenima. 

Čisti fulereni nisu poluprovodnici i moraju se modifikovati da bi se preveli iz 
provodnika u poluprovodnik. Poznata su bar tri načina modifikacije [2] , i to su: 

  
a) Variranje broja monoslojeva do postizanja željenih Fermijevih procepa, 

primenljivo na grafenima,  
b) Uvođenje funkcionalnih grupa (npr. amino, fosfo, sulfonska, vinilna, nemetali i 

metali) na pojedinim π-vezama u strukturu fulerena, primenljivo na grafenima, nanocevima 
i sferama – „buckyballs“, ili povezivanje nanocevi različitih prečnika, savijanje nanocevi u 
torus, kao i povezivanje nanocevi za sferni fuleren. 

c) Uvođenje – dopiranje atoma metala ili manjih molekula u šupljinu nanocevi ili 
sfere. 
 
Metali koji se uvode u strukturu fulerena, bilo adicijom na π-veze ili ubacivanjem u šupljine 
fulerena su poznati u tehnici osvetljenja, kao što su natrijum, magnezijum, aluminijum i 
razni prelazni metali iz b-grupa periodnog sistema i grupe lantanoida.  
Kombinacijom fulerena, funkcionalnih grupa i dopanada mogle bi se izabrati odgovarajuće 
provodne i emisione karakteristike. 
 Matsuo grupa Tokijskog univerziteta [7] , predstavila je derivat fulerena koji emituje 
svetlost i kratku šemu dobijanja istog: 
 

Light Emitting Fullerene Derivatives (Cyclophenecen es) [7]  

 



 

Uvođenjem ne toliko egzotičnog ciklofe
supstanca. Mada ni ciklofenencen nije prijatno jedinjenje, nanotehnologijom bi se postigao 
za 103 do 106 puta manji udeo 
metodama mikrotehnologije ili radom u masi.

Sledećom slikom prikazan je jedan od na
tročlani klaster, u ovom slučaju pomo

 

 
Ovakva struktura bi uz odgovaraju
sintezu RGB diode na nanonivou. Brojevi koji se vide na slici su oznake za 
pojedinačnih C-atoma u strukturi molekula fulerena prema IUPAC sistemu
International Union of Pure and A
 Neka hipotetička konstrukcija svetlosnog izvora odnosno sijalice sa fulerenom bi 
možda izgledala kao na slici: 
 
 

 
 
      

    
 
 
Silicijum je nosač, silicijum karbid prelazna veza silicijuma i grafena, grafen je provodni 
sloj, a fuleren je poluprovodnik.  
 Budućnost će sigurno doneti nešto sasvim drugo, ali osnovna ideja je verovatno 
ovako nešto. Kombinacija grafena, i modifikovanih fulerena su verovatno perspektivni 
izvori svetlosti. Uostalom, tehnologija se verovatno ne
standardne OLED tehnologije. A možda i ho
 

čnog ciklofenencena oko fulerena dobija se emisiono aktivna 
ncen nije prijatno jedinjenje, nanotehnologijom bi se postigao 

 takvog jedinjenja u proizvodu, nego sada ve
metodama mikrotehnologije ili radom u masi. 

om slikom prikazan je jedan od načina povezivanja molekula fulerena u 
aju pomoću ciklobutana: 

 

Ovakva struktura bi uz odgovarajuće modifikacije pojedinačnih molekula omogu
sintezu RGB diode na nanonivou. Brojevi koji se vide na slici su oznake za 

atoma u strukturi molekula fulerena prema IUPAC sistemu
Applied Chemistry). 

ka konstrukcija svetlosnog izvora odnosno sijalice sa fulerenom bi 

 

, silicijum karbid prelazna veza silicijuma i grafena, grafen je provodni 
 

e sigurno doneti nešto sasvim drugo, ali osnovna ideja je verovatno 
Kombinacija grafena, i modifikovanih fulerena su verovatno perspektivni 

izvori svetlosti. Uostalom, tehnologija se verovatno neće mnogo razlikovati od sada ve
dardne OLED tehnologije. A možda i hoće? 

Fuleren 

Grafen 

Silicijum 
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cena oko fulerena dobija se emisiono aktivna 
ncen nije prijatno jedinjenje, nanotehnologijom bi se postigao 

nego sada već klasičnim 

ina povezivanja molekula fulerena u 

nih molekula omogućila 
sintezu RGB diode na nanonivou. Brojevi koji se vide na slici su oznake za mesta 

atoma u strukturi molekula fulerena prema IUPAC sistemu, (IUPAC – 

ka konstrukcija svetlosnog izvora odnosno sijalice sa fulerenom bi 

, silicijum karbid prelazna veza silicijuma i grafena, grafen je provodni 

e sigurno doneti nešto sasvim drugo, ali osnovna ideja je verovatno 
Kombinacija grafena, i modifikovanih fulerena su verovatno perspektivni 

e mnogo razlikovati od sada već 

Silicijum 
karbid 
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3. ZAŠTO FULERENSKE SIJALICE?  
 
─ Zato što se veličina osnovnog izvora svetlosti smanjuje na molekularni, malte ne kvantni 
nivo, uz pretpostavljeno iskorišćenje električne energije do 16%. 
 

─ Zato što se smanjuje upotreba često skupih metala i znatno se smanjuje ugrađena 
količina neprijatnih organskih jedinjenja. 
 

─ Zato što bi u primenama za ekrane rezolucija slike prevazišla filmsku. 
 

─ Zato što se recikliranje iskorišćenih izvora može izvršiti korišćenjem fulerena i na taj 
način spasti i ponovo upotrebiti skupe sirovine. 
 

Trenutno ograničenje primene fulerena je visoka cena, 300 do 500 dolara po gramu, ali se 
očekuje napredak tehnologije proizvodnje fulerena i samim tim pad cena na nivo silicijuma 
(oko 3 dolara po gramu), ma da ni cena od tridesetak dolara po gramu uz dovoljnu 
minijaturizaciju ne bi bila previsoka. 
 
4. DODATAK 
 

Iako je fuleren sintetizovan tek 1985., on u svemiru, kako tvrde istraživači NASA-e 
[8] , i nije tako redak. Detektovan je u spektrima mnogih zvezda, uključujući i onih bogatih 
vodonikom. 

 

 
  
 Autor Marvin Ros [9]  u svom članku „Ledeni slojevi kod Urana i Neptuna – dijamanti 
na nebu“? objavljenom 1981. godine u časopisu Nature, pretpostavlja na osnovu njegovih 
proračuna da su jezgra gasovitih planeta – džinova Urana i Neptuna (zašto ne i Jupitera i 
Saturna? – prim. Z.L.) ogromni dijamanti koji stalno rastu zbog razlaganja atmosferskih 
ugljovodonika na visokim pritiscima i temperaturama. Možda su ipak jezgra Jupitera, 
Saturna, Urana i Neptuna sastavljena od fulerena, što bi objasnilo izuzetno snažne 
magnetosfere ovih planeta.  
 

  
Naša jezgra su fulerenska! 
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Klju čne reči:  fuleren, nanocevi, grafen, izvori svetlosti, sp hibridizacija. 
 
ABSTRACTS 
 

The possibilities of using fullerene, (buckyballs, nano-tubes and graphene) in 
lighting purposes is shown. Due to the good electric conductivity, fullerene is an interesting 
material for the “nano-size” lamps production. Fullerenes, modified by adding or doping 
some organic and inorganic function groups, as well as metallic and non-metallic 
elements, cad be converted in semiconductors applicable for making something similar to 
high efficiency LEDs or OLEDs.       
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OSVETLJENJE U INDUSTRIJI 
 

Miroslav Gojić 

 

Apstrakt 
 

Osvetljenje u industriji je kompleksno i sastoji se iz više različitih vrsta osvetljnja. 

Problematika osvetljenja u industriji nije jednostavna za rešavanje. Za kvalitetno osvetljenje a 

usto i ekonomiski i energetski efikasno uz neophodnu funkcionalnost potrebno je uzeti u 

razmatranje sve aspekte upotrebe industrijskog objekta kao i zahteve tehnoloških procesa koji 

se odvijaju u industriskom postrojenju.  

 

Ključne reči: osvetljenje, industrija, projektovanje, održavanje, svetiljka 

 

Uvod 
 

Industriski objekti imaju najrazličitiju formu od jednostavnih proizvodnih objekata gde se 

može koristiti klasično osvetljenje koje se koristi u poslovnim objektima pa do složenih 

tehnoloških postrojenja gde se mora koristiti više različitih izvora osvetljenja za različite 

namene.  

 

Osvetljenje u industriji nije jednostavno za projektovanje pošto zahtevi su dvojako definisani 

sa jedne strane standardima i zahtevima za nivoima osvetljenosti i kvalitetom a s druge strane 

zahtevi se definišu zahtevima postrojenja i procesa koji se u njemu odvijaju.  

 

Zbog fizičke raznovrsnosti tehnoloških postrojenja potrebno je osigurati da objekti budu 

dovoljno dobro osvetljeni ali uz to treba osigurati da osvetljenje buda i energetski i ekonomski 

efikasno. Potpuno osvetljavanje čitavih industriskih objekata u pojedinim slučajevima nije 

opcija. Kod velikih industriskih objekata potrebno je definisati oblasti sa različitim zahtevima 

za osvetljenje. Definisanjem različitih nivoa osvetljenja na različitim mestima u zavisnosti od 

potreba dobija se na efikasnosti a samim tim i na uštedama.  

 

Izbor opreme za osvetljenje je povezan sa održavanjem a i sa zahtevima na mestu ugradnje. 

Osnovi zahtev sa mesta ugradnje je stepen zaštite opreme kao i da li je oprema namjenjena za 

ugradnju u sigurne ili opsne prostore.  

 

Podela osvetljenja 
 

Osnovna podela osvetljenja može se izvesti na osvetljenje unutrašnjih i spoljašnjih prostora 

kao i na osvetljenje u prostorima koji nusu i koji jesu ugroženi eksplozijom. Iz ove podele 

može se nastaviti dalji izbor opreme za osvetljenje. Ukoliko se radi o osvetljavanju spoljašnjih 

prostora koji su ugroženi eksplzijom dolazi se do smanjivanja mogućnosti izbora opreme.  

 

Pored navedeni podela osvetljenje možemo u nešto jednostavnijoj podeli podeliti na 

osvetljenje saoraćajnica, osvetljenje pešačkih staza, osvetljenje neophodno za prolaz kroz 



postrojenja i osvetljenje potrebno na mestima sa povišenim zahtevima za vidljivošću. Pored 

ovih elemenata osvetljenje može biti klasifikovano i prema standardnim podelama.  

 

U ovom radu daćemo samo aspek osvetljavanja komunikacija u postrojenjima i osvetljavanja 

na mestima sa povišenim zahtevima za vidljivošću.  

 

Zahtevi za osvetljenjem 
 

Specifičnost isnustrijskih postrojenja je višestruka. Sama konstrukcija istih ne može se 

smatrati niti otvorenim a niti i zatvorenim prostorima. U najvećem broju slučaja industrijska 

postrojenja su poluotvorena sa konstrukciom gde su gazne površine rešetkaste platfome a 

stepeništa nisu standardna građevinska već industrijska.  

 

Zbog specifičnosti ovih prostora sva postrojenja se osvetljavaju kontinualno za potrebe 

nesmetanog i bezbednog kretanja radnika. Ovo osvetljenje nije dovoljno na svim mestima za 

obavljanje raznih radnih zadataka. Na mestima gde se javlja potreba za povećanim nivom 

osvetljenosti rade se lokalna pojačanja osvetljenja.  

 

Lokalno jače osvetljenje se može pusti da radi kao i sve dugo osvetljenje konstantno ili 

povremeno samo kada radnik ručno uključi osvetljenje na lokaciji sa povećanim zahtevima. 

Povećanje nivoa osvetljenja sa tranportnim mobilnim svetiljkama treba izbegavati ako je 

moguće. Tamo gde se zahtevi za povećanim nivom osvetljenosti javljaju svakodnevno 

postavljaju se fiksne svetiljke sa ručnim pojedinačnim ili grupnim i automatskim 

uključenjeme. Samo za mesta gde se javljaju havariska održavanja može se koristiti 

transportna mobila oprema za osvetljenje.  

 

Bitan element osvetljenja su svakako svetlosno tehničke karakteristike koje moraju biti u 

najmanju ruku u skladu sa standardima ali je bitan i sam kvalitet opreme za osvetljenje. 

Drugim rečima potrebno je da oprema koja se ugradi daje kvalitetnu svetlost sa svim 

osobinama potrebnim ali ne sme doći do pojave neželjenih efekata. U postrojenjima koja rade 

sa rotacionim ili mašinama koje imaju pokretne delove potrebno je voditi i računa o 

izbegavanju stroboskopskog efekta. Ova pojava se javlja kada se poklope frekvencije radne 

mašine i svetlosti pa se vizuelno ne može lako zaključiti da li mašina radi ili stoji. Čulo sluha 

nije merodavno zbog ostalih radnih mašina koje stvaraju buku i zbog zaštitnih tampona za uši 

koji se obično koriste u industriskim postrojenjima.  

 

Kod industrijskih postrojenja se motornim pogonima mora posvetiti posebna pažnja za 

otklanjanje stroboskoposkog efekta. Otklanjanje stroboskopskog efekta se može rešti na više 

načina ali dva najprisutija su podizanjem frekvencije napajanja ili korištenjem 

visokofrekventnih izvora svetlosti ili korištenjem posebnih predspojnih sprava gde je 

garantovano da se stroboskopski efekat neće pojaviti. Za prostore gde se vrši videonadzor 

industriskih postrojenja potrebno je voditi računa da se ne javi fiker pri radu kamera za video 

nadzor. Fliker se rešava isto kao i stroboskopski efekat pošto se radi o istoj pojavi samo se 

dručaije manifestuje i na drugim vrstama uređaja.  

 



Zaključak 
 

Kvalitetnim i pravilnim izborom osvetljenja u industriji se postiže efikasnost. Iz toga prostiče 

da ušteda energije i smanjanje potreba za održavanjem dovode do direktnih ušteda u 

ekonomskom smislu. Bolje osvetljenje dovodi i do povećanja produktivnosti, pvećanja 

bezbednosti i sigurnosti i samog komfora koliko je moguće.  
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TEHNOLOGIJA LED OSVETLJENJA U SAVREMENOM INDUSTRIJSKOM OBJEKTU HENKEL – SVR KRUŠEVAC 

( FABRIKA ZA PROIZVODNJU BREF KUGLICA ) PROJEKTOVANOM I IZGRAĐENOM PO LEED 

STANDARDIMA 

 

 

Kratak sadržaj: 

Objekat  fabrike za proizvodnju deterdženata  Henkel  predstavlja primer integracije savremenog LED osvetljenja i upravljanja sa 
internacionalnim propisima i standardima. Prvi deo rada čini predstavljanje LEED propisa koje zadovoljava osvetljenje na novoj 
fabrici  Henkel u Kruševcu a zatim je obuhvaćen prikaz samog osvetljenja sa svim specifičnostima osvetljenja industrijskog 
objekta, kao i savremenih tehnika njegovog upravljanja.  

 

LEED ili Leadership in Energy & Environmental Design, je program certifikacije zelene gradnje. Da bi projekat objekta ili sam 
objekat dobio LEED sertifikat on mora da zadovolji izvesne preduslove i tako dobije poene, koji zadovoljavaju različite nivoe 
sertifikacije. Zgrade sa LEED sertifikatom su ekonomski isplativije. Pored zanemarljivih razlika u toku gradnje, tokom upotrebe 
obezbeđuju i velike uštede u vidu isplaćivanja prosečno oko 20% ukupnih troškova izgradnje u toku eksploatacije. Zgrade takođe 
imaju veoma pozitivan uticaj na zdravlje korisnika prostora kao i veću efikasnost rada zaposlenih. 

LEED sertifikat se može dobiti u sledećim oblastima:  

 za nove konstrukcije (LEED-NC) 

 za poslovne enterijere (LEED-CI) 

 za jezgro i omotač objekta (LEED-CS) 

 za postojeći objekat (LEED-EB) 

 za kuće (LEED-H) 

 za lokalni doprinos (LEED-ND) 

Svaki od njih može se zatražiti već u projektnoj fazi ili fazi izgradnje, što se preporučuje kako bi projekat mogao biti korigovan da 
postigne još bolje rezultate prilikom konačne procene. 

Unutar svake kategorije postoji niz oblasti za koje je propisan broj poena koji se moraju dobiti za svaku vrstu LEED sertifikata.  
Ove oblasti su :  

1. Sustainable Sites - SS (održiva gradilišta/parcele) - podrazumeva izbor parcele i odnos prema parceli tokom gradnje. 
Sistem ocenjivanja je takav da objekat treba da ima što manje uticaja na ekosisteme i vodene tokove, podstiče uređenje 
zelenih površina prema lokalnim uslovima, kontrolu atmosferskih voda, smanjenje erozije, zagađenja svetlom, i 
zagađenja nastalog tokom izgradnje. 
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2. Water Efficiency - WE (potrošnja vode) - zgrade su glavni potrošači pitke vode. Cilj ove kategorije je da ohrabri 
napore za pametniju potrošnju vode u zgradi i oko nje: korišćenje uređaja koji smanjuju potrošnju vode, pažljiv izbor tipa 
zelenila i sistema za navodnjavanje. 

3. Energy & Atmosphere - EA (energija i zagađenje vazduha)- postiče širok spektar strategija za uštedu energije: 
odgovorno projektovanje, primenu efikasnih rešenja, upotrebu čistih energija, proizvodnju energije na samoj parceli… 

4. Materials & Resources - MR (materijali i sirovine)- ohrabruje izbor održivih materijala i njihovog transporta, promoviše 
smanjenje otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu proizvoda, i uzima u obzir smanjenje otpada i prilikom same njihove 
proizvodnje.  

5. Indoor Environmental Quality - IAQ (kvalitet unutrašnjeg okruženja)- podstiče poboljšanje kvaliteta unutrašnjeg 
vazduha, obezbeđivanje prirodnog osvetljenja i poboljšanje zvučnih karakteristika zgrade. 

6. Locations & Linkages (lokacija i povezanost)- podstiču gradnju stambenih kuća daleko od osetljivih ekosistema, pre 
svega na parcelama koje su već bile privedene nameni. Tako će najviše poena dobiti kuće koje su izgrađene u blizini 
već postojeće infrastrukture, i one koje pružaju mogućnost korišćenja pešačkog saobraćaja, fizičkih aktivnosti, i uopšte, 
vremena provedenog napolju. 

7. Awareness & Education (svest i obrazovanje) - LEED sistem za rangiranje domova (LEED for Homes) računa da je 
neko domaćinstvo zaista zeleno onda kada se ljudi koji ga čine trude da postignu najveći mogući efekat dostupnih 
zelenih rešenja. Krediti iz ove kategorije podstiču izvođače i prodavce nekretnina da obezbede neophodno obrazovanje i 
alate vlasnicima, stanarima i osoblju koje se brine za održavanje. Ovo će im biti potrebno da razumeju šta jednu kuću 
čini zelenom i kako da u potpunosti iskoriste sve ono što je u nju ugrađeno, na način na koji je predviđeno. 

8. Innovation in Design - ID (inovativni projekat)- ova kategorija daje dodatne kredite za projekte koji uključuju nove 
inovativne tehnologije i strategije koji će poboljšati karakteristike zgrade u tolikoj meri da prevaziđu sve ono što se 
zahteva i boduje u drugim kategorijama LEED sertifikacije ili u njima čak i nisu navedene. Ovde se takođe boduje i 
uključivanje LEED Akreditovanih profesionalaca u projektantski tim kako bi se obezbedio sveobuhvatan pristup u 
projektonoj fazi. 

9. Regional Priority - RP (regionalni prioritet)- lokalne kancelarije USGBC-a identifikovale su najvažnije teme u vezi sa 
zaštitom životne sredine za svaki region SAD i šest LEED poena dostupno je onim projektima koji su obratili pažnju 
upravo na ove teme. 

 

Zavisno od tipa zgrade dobija se određeni broj poena po kategoriji - šest kategorija do 100 poena, i dve kategorije sa bonus  10 
poena  za ukupnih 110 (ID, RP). 

  Core & Shell 
Commercial 
Interiors 

Schools 
New
Construction 

Existing
Buildings 

SS 28 21 24 26 26 

WE 10 11 11 10 14 

EA 37 37 33 35 35 

MR 13 14 13 14 10 

IAQ 12 17 19 15 15 

ID 6 6 6 6 6 

RP 4 4 4 4 4 

Prema broju sakupljenih bodova zgrada može dobiti običan, srebrni, zlatni ili platinasti sertifikat: 
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 Certified: 40+ 
 Silver: 50+ 
 Gold: 60+ 
 Platinum: 80+ 

 

 

Objekat  Henkel u Kruševcu je konkurisao za dobijanje basic sertifikata u procesu projektovanja, a kasnije i eksploatacije. 

Novi objekat predviđen je za proizvodnju Bref kuglica za negu i osvežavanje toaleta i spada u projekat povećanja 
kapaciteta fabrike Henkel u Kruševcu. Objekat je predviđen za postavljanje četiri linije za proizvodnju kuglica i pakovanje u 
korpice, kao i dve linije završnog pakovanja sa idejom kasnijeg proširenja za još četiri linije proizvodnje. Kapacitet prve faze bi bio 
64 miliona kuglica godišnje, a druge faze bi bio 40 miliona kuglica godišnje. Dalje povećavanje kapaciteta je predviđeno 
dodavanjem drugog miksera u sve proizvodne linije. Pored toga predviđeno je i mesto za dodavanje novih proizvodnih linija, kao i 
mesto za još dve mašine za završno pakovanje. U mostu za transport kutija sa gotovim proizvodom je takođe predviđeno fazno 
postavljanje opreme. Maksimalni broj transportera u tunelu je šest i njihovo postavljanje direktno zavisi od broja linija za završno 
pakovanje. Svaka od linija ima svoj transporter, koji kutije sa gotovim proizvodom transportuje do mašine za paletiziranje. 

 Objekat je zidani približnih dimenzija 97,2m dužine, 63m širine i visine 12m. Hala je spratnosti P, osim u kancelarijskom 
delu u kome je P+1. U prizemlju objekta su proizvodni deo, skladište sirovina, priprema i odmeravanje sirovina, carinsko 
skladište, skladište ambalaže, kao i tehničke prostorije. U prizemlju objekta, između osa 1 i 2, F i G, su garderobe i toaleti, a na 
spratu kancelarije, server soba, soba za odmor, toaleti, hodnik. 
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Raspored opreme za osvetljenje u objektu usvojen je prema nameni prostorija u skladu sa arhitekturom prostora, a u 
svemu u saglasnosti kako sa LEED standardima, takođe i sa standardima koji važe u našoj zemlji. Projektovani nivo osvetljaja u 
proizvodnoj hali je 300lx, dok u skladištima kao i toplotnoj podstanici iznosi 250lx. Za osvetljenje kancelarijskog prostora zahtev je 
bio 500lx. U proizvodnoj hali primenjena je kombinacija opšteg i lokalizovanog osvetljenja iznad proizvodnih linija. Raspored 
opreme za osvetljenje dat je na narednim crtežima. 
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Prema  LEED-u osvetljenje  unutar  objekta  mora da zadovolji  propise EA p2- minimani utrošak energije i  
SS 8 – smanjenje zagađenja usled osvetljenja. 

Kredit EA p2 vezan je za smanjenje potrošnje energije i zahteva svetlosne izvore sa malom potrošnjom 
električne energija, a koji takođe poseduju mogućnost kontrolisanja, što je u slučaju Henkelove zgrade izvršeno 
izborom pretežno LED osvetljenja. LEED propisi nameću specifične zahteve vezane za maximalnu  snagu izvora 
prikazanu kroz jednicu površine prostorije, način upravljanja pa i izbor same svetiljke, koje na najbolji način 
zadovoljava LED osvetljenje. Ovakvo osvetljenje zadovoljava zahteve minimalne potrošnje električne energije koje je 
standard iskazao kroz ograničenje pada napona (napojnim kolima ne sme da pređe 2 procenta, a da u ostalim 
linijama bude ispod 3 procenta) u kolima i ima mogućnost upravljanja koju takođe standard propisuje.  

- Ograničenje snage svetljki 

LEED propisi zahtevaju da vrednost  snage svetiljke podeljena sa površinom prostorije tj. LPD (lighting 
power densitie) bude iznad najniže vrednosti koja je prikazana u sledećoj tabeli: 

 

 

U slučaju objekta Henkel – SVR pokazalo se da se u prostorijama u  kojima je primenjeno LED osvetljenje  
tj. proizvodna hala i kao i skladišta dobijaju vrednosti koje su daleko ispod propisanih. Zbog velike visine ovih 
prostorija metal halogeni izvori koji bi se mogli upotrebiti kao alternativa LED osvetljenju nisu mogli zadovoljiti LEED 
propise. U slučaju toplotne podstanice i kompresorske sale sa manjim zahtevima za osvetljajem usvojeno je klasično 
fluo osvetljenje. U narednoj tabeli najbolje se može videti razlika u izabranim tipovima osvetljenja.  

Nr. 
Oznaka prostorije  Preporučena 

vrednost LPD   
[W / m2]  

Granična 
vrednost LPD   
[W / m2] 

1  Kancelarija‐zatvorenog tipa   8.5   12,0 

2  Kancelarija‐  otvorenog tipa‐open office   8.5   12,0 

3  Konferencijska sala / sala za sastanke / višenamenska prostorija  10,0  14,0 

4  Laboratorija   10,0  15,0 

5  Toaleti   7,0  10,0 

6  Svlačionice   5,0  6,0 

7  Hodnici/prolazi  4,0  5,0 

8  Stepenište‐aktivno  6,0  9,0 

9  Aktivno skladište  6,0  9,0 

10  Neaktivno skladište  2,5  3,0 

11  Elektro/ mehanička prostorija  11,0  16,0 

12  Proizvodnja ‐ niskog svoda <7.6m visine od poda do tavanice  9,0  13,0 

13  Proizvodnja ‐ visokog svoda >7.6m visine od poda do tavanice  12,0  18,0 

14  Proizvodnja‐ prostorija sa opremom  9,0  13,0 

15  Proizvodnja‐ kontrolna prostorija  3,5  5,0 

16  Skladište finih materijala  10,5  15,0 

17  Skladište srednje/glomaznog materijala  7,0  10,0 
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Vrednosti u tabeli dobijene su na osnovu fotometrijskih proračuna  izvršenih  u proračunskom programu 
Dialux.  

 

Oznaka prostorije  0.06  0.06  0.04  0.09  0.07  0.08 

Naziv prostorije  Proizvodnja 
Proizvodnja ‐

balkon 
Skladište 
sirovina 

Skladište 
ambalaže 

Kompresorska 
stanica 

Toplotna 
podstanica

Površina prostorije 
(m2) 

2.673,19  240,00  827,49  738,61  60,34  159,66 

Vrednost prosečnog 
nivoa osvetljaja 
dobijena 
proračunom (lx) 

334,00  301,00  212,00  245,00  253,00  317,00 

Tip svetiljki 

PHILIPS BY470P 
1xLED130S/840 
MB GC i PHILIPS 
WT460C L1600 
1xLED64S/840 
WB 

PHILIPS TCW216 
2xTL5‐49W HFP 

PHILIPS BY470P 
1xLED130S/840 

HRO GC 

PHILIPS BY470P 
1xLED130S/840 

HRO GC 

PHILIPS 
TCW060 

2xTL5‐49W 
HF 

PHILIPS 
TCW060 
2xTL5‐
49W HF 

Instalisana snaga 
svetiljki (W) 

9.251,00  1.620,00  2.261,00  2.142,00  648,00  1.728,00 

 Proračunska 
vrednost W/m2 

3,45  6,75  2,73  2,90  10,74  10,82 

LEED zahtev  
minimum W/m2 

18,00  18,00  10,00  10,00  13,00  13,00 
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OZNAKA SVETILJKE L1 

 

OPIS:GENTLE SPACE 2 
BY470P 1XLED130S/840  

Snaga svetiljke 119W, sa LED 
izvorima svetla. Kućište i poklopac 
svetiljke od aluminijuma,sa 
akrilatnim optičkim blokom i 
staklenim difuzorom. Napojna 
jedinica svetiljke je sa DALI 
protokolom. Zaštita kompletne 
svetiljke IP65. 

SNAGA: 119W 

SVETLOSNI FLUKS: 13.000 lm 

STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: 
IP65 

MESTO UGRADNJE: opšte 
osvetljenje proizvodne hale 
(svetiljke sa MB optikom), 
skladišta sirovina i  skladišta 
ambalaže (svetiljke sa HRO 
optikom za prostore sa visokim 
rafovima) 

 

BY470P 1xLED130S/840 MB GC BY470P 1xLED130S/840 HRO 
GC             

 

 

 

OZNAKA SVETILJKE L2 

 

OPIS: PACIFIC LEDWT460C 
LED64S/840 PSD WB L1600-  

Snaga svetiljke 54W, sa LED 
izvorima svetla. Kućište i poklopac 
svetiljke od polikarbonata sa 
polikarbonatskim difuzorom. 
Napojna jedinica svetiljke je sa 
DALI protokolom.Svetiljka je sa 
visokim stepenom zaštite IP66, 
IK08 sa vandal zaštitom. 

SNAGA: 54W 

SVETLOSNI FLUKS: 6400 lm 

STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: 
IP66 

MESTO UGRADNJE: lokalno 
osvetljenje  proizvodne hale iznad 
proizvodnih linija 
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- Upravljanje osvetljenjem 

 

 

LEED propisuje uslove vezane za upravljanje osvetljenjem objekta. 

Upravljanje osvetljenjem objekta je potrebno da se vrši automatskim uređajem, koji ima mogućnost isključenja 
svog osvetljenja i može biti: 

- uređaj sa mogućnošću izbora programa za različit režim osvetljenja u toku dana s time što prostor veći od  
2.323m2  ili koji obuhvata više od jednog sprata mora imati zaseban kontrolni uređaj 

- senzor prisustva unutar prostorije koji je potrebno da isključi osvetljenje 30 minuta nakon što je prostorija 
ostala bez korisnika i  

- uređaj koji koristi signal da je prostorija nezauzeta sa drugog kontrolnog ili alarmnog sistema. 

Svaki zatvoreni prostor mora imati najmanje jedan uređaj za kontrolu da samostalno kontrolišu opšte osvetljenje 
u prostoru. Svaki uređaj je potrebno da je lako dostupan za korisnike. Kontrolni uređaj mora biti instaliran da 
automatski uključuje osvetljenje isključuje u roku od 30 minuta od trenutka napuštanja prostora, izuzev prostora sa 
kontrolom više scena kao što su konferencijske sale, sale za sastanke i prostorije za odmor ili trpezarije. Za ove  
prostore se ne zahteva da budu povezani sa drugim automatskim kontrolama isključenja osvetljenja. 

 Za sve ostale prostore, svaki kontrolni uređaj se aktivira ručno od strane stanara ili automatski pomoc ́u senzora. 
Svaki uređaj za kontrolu vrši kontrolu najviše 232 m2 prostora za prostor 929 m2 ili manje i maksimalno 929 m2, za 
prostor veći od 929 m2 i da bude u stanju da premosti podešeno isključenje u toku dana za ne više od četiri sata.  

Svo osvetljenje u periodu između 11 i 17 časova koje je vidljivo sa bilo kog prilaza mora biti prigušeno na najviše 
50 % svoje snage.  

U objektu je primenjena kombinacija sva tri načina upravljanja. U proizvodnoj sali koja je veće površine od 
propisanih 2.323m2 primenjen je zaseban kontrolor koji je povezan sa centralnim upravljačkim sistemom fabrike i koji 
omogućava isključenje svog osvetljenja u slučaju da je prostor nezauzet dok je u ostalim prostorijama primenjena 
kontrola pomoću detektora prisustva. U svakoj od prostorija ostavljenja je mogućnost centralnog isključenja svog 
osvetljenja preko prekidača u  razvodnom ormanu  ili preko prekidača u prostoriji. Predviđena je integracija kontrole 
svog osvetljenja u centralni sistem upravljanja cele fabrike. 
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U proizvodnoj hali upotrebljen je kontrolni uređaj novije generacije proizvođača Philips Dynalite DDBC320-DALI . 

 
Karakteristike uređaja: 
Napajanje: 230V ± 14% 50/60 Hz monofazni na 0.1A 
Upravljački izlazi :  3 kom DALI portovi, svaki podržava jedan pun DALI 
univerzum 64 kanala, uključujući povratni kanal (192 kanala ukupno) 
Prekidački izlazi:3 x 20A po kolu isključenja za mrežno napajanje DALI 
balasta 
DALI BUS DC napajanje : 24V DC 250mA 
DyNet DC napajanje: 200mA 
Memorisane scene: 170 
Programmable Logic: 8 zadataka, većina UPAN mnemonike podržano 
Usklađenost: CE, C-Tick 
Temperatura: 50 ° C maks. 
Izgradnja: ABS plastika montaža na DIN šinu 
Dimenzije: visina 86mm xširina 210mm x dubina 58mm 
Težina: 0.8kg 

 
Kontroler radi na DALI protokolu sa napajanjem : 230V ± 14% 50/60 Hz monofaznina 0.1A preko Dali 

upravljačke linije. Poseduje 3 DALI upravljačka porta svaki sa 64 adresa (192 adrese ukupno). U objektu su 
upotrebljena tri izlaza svaki sa oko 40 adresa. Svakoj od adresa, tj. svetiljki moguće je nezavisno pristupiti i 
isprogramirati je pomoću računara. 

Kontroler ima 170 memorisanih scena upravljanja, a povezan je sa centralnim sistemom upravljanja fabrike 
što pored isključenja svog osvetljenja posle završenog radnog dana nudi i mnoge druge opcije.  

Kontroler je unutrašnjom DyNet mrežom povezan sa senzorima osvetljenja i prisustva i kontrolnim panelom. 
 

 
 

DyNet linija je izvedena kablom  UTP 4x2x0.8mm2 sa četiri parice od kojih se koriste tri - dve za napajanje senzora, 
dovodni i povratni vod i  jedna za DALI komandu.  
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Senzor - kontroler opterećenja koji je upotrebljen u proizvodnoj hali je Philips Dynalite DUS804C, nadgradni 
kombinovani detektor osvetljenja i pokreta. DUS804C je niskoprofilni 360º plafonski senzor koji kombinuje detektor 
pokreta (PIR), Infra-crveni prijem  sa daljinskim  upravljačem (IR) i detekciju nivoa ambijentalnog osvetljenja (PE) u 
jednom uređaju. Senzor u slučaju detekcije pokreta u hali uključuje svetla. Kada je prazna, svetla se mogu 
automatski isključiti ili dimovati da bi se obezbedila ušteda energije. 

 
 
Senzor je postavljen na početku svake proizvodne linije kao i na poprečnim prolazima unutar proizvodne hale . 
 
  

Skladišta ambalaže i skladište gotovih proizvoda su visine od oko 10m što prevazilazi mogućnosti 
standardnih detektora pa su zato morali biti upotrebljeni specijalni detektori za visoke prostorije, tj. senzor IS 345 MX 
high bay proizvođača Steinel.    

Detektor je nadgradni sa širokim poljem pokrivanja predviđen za visoke objekte za montažu na visini 4 
do12m kao što su depoi, mašinske radionice, mesta za prijem i odlazak robe i kao što je slučaj u objektu Henkel  
visokostalažnih skladišta . Opremljen je piro - infracrvenim senzorima koji detektuju nevidljivu toplotu isijavanja iz 
kretanja objekata (ljudi, životinje i sl ). Toplota detektovana na ovaj način se elektronski konvertuje u signal uključenja 
priključenih opterec ́enja tj. osvetljenja. Detektor poseduje podesivi nivo osvetljaja pri kome reaguje, a odgovara i 
LEED propisima u vremenu isključenja (ispod 30min.) i mogućnosti premošćenja upravljanja.  

 
 
Karakteristike uređaja su : 
Napajanje: 230V,50Hz(2.5 mm2 max.) 
Izlaz:  2000W inkadescentno opterećenje, 1000W fluo osvetljenje bez 
kompenzacije cosφ=0,5, induktivni spoj max. 2x58W 
Ugao pokrivanja  :  180 ° sa ulaznim uglom od 45° 
Detekcioni nivoi : 5, zone isključenja: 120  
Vremensko podešavanje : 5s-15min. 
Nivo osvetljaja: 2-2000lx 
Ručno premošćenje:  do 4h  
Stepen zaštite: IP54 
Temperaturni opseg : -20 do +50 ° C 
Dimenzije: širinaxdubinaxvisina  95 x 95 x v 65mm 

 
 
Površina koju detektor pokriva zavisi od visine njegovog postavljanja i data je u narednoj tabeli. 
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U svakoj od prostorija u kojoj su primenjeni postoji zajednička komanda za njihovo uključenje ili isključenje sa 
razvodnog ormana smeštenog u datoj prostoriji. Predviđeno je njihovo povezivanje na centralni upravljački sistem 
fabrike. Principijelna šema povezivanje detektora data je na narednoj slici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kontroler DDBC320-DALI  nalazi se u razvodnom ormanu postavljenom na sredini proizvodne hale kao što 

je prikazano na sledećem crtežu. Njegove komandne linije date su plavom, žutom i magenta bojom, dok je Dynet 
linija veze sa senzorima prikazana narandžastom. Šrafurom su označene oblasti detekcije detektora tipa IS 345 MX 
high bay . 
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- Osvetljenje izvedeno na objektu  -  
 
Proizvodna hala  
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Skladište ambalaže 
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- Skladište sirovina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕМОЦИОНАЛНИ И ДРУГИ АСПЕКТИ СВЕТЛОСТИ И ОСВЕТЉЕЊА                                                 

У НАШЕМ ЖИВОТНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 

Већина људи посматра пројектовање осветљења као чисто техничку и искључиво функционалну 

дисциплину, чија је основна улога да нам омогући видљивост у ноћним сатима. Пројектовање 

осветљења, у ствари, представља уметност и науку. Пројектанти се старају о естетици, тј. о 

уметности осветљавањем и имају визију о улепшавању реалности. Такође, за пројектовање 

осветљења је потребно одлично познавати технику осветљења и „бити у кораку“ са новим 

технологијама. Пројектантима осветљења основни задатак је, наравно, да обезбеде довољно 

светлости за препознавање објеката у мраку, као и сигурност и безбедност приликом кретања. 

Међутим, то није све! Осветљење користи људима, те мора постојати усклађеност визуелног 

квалитета са људским потребама, зарад безбедности, уживања и доброг здравља. Последњих 

година, стручњаци и бројна научна удружења која се баве осветљењем открили су значајан 

утицај вештачког осветљења на физичко и ментално благостање свих живих бића. У случају 

људских бића, светлост има значајан утицај и на емоције и, сходно томе, наша професија 

представља не само чисто уметничко или техничко занимање, већ и веома одговорно занимање, 

јер дотиче суштину нашег постојања, која нас издваја од осталих живих бића. 

Вештачко осветљење је обично контролисано и дефинитивно предвидљиво. У потпуности нам 

омогућава коришћење знања и искуства. Живимо у времену где вештачки извори светлости 

пружају безброј могућности за креативност. Стога, не треба да изгубимо из вида наш главни циљ: 

осветљење треба да допринесе квалитету нашег ноћног живота, да нашем окружењу омогући 

„бољи изглед“ и учини пријатним наш живот у њему. Осветљење треба да нам омогући да се 

осећамо боље. 

Основни циљ осветљења не подразумева пренаглашено привлачан и декоративан изглед. 

Напротив, треба тако конципирати и одабрати изворе светлости, да се у највећој мери избегну 

непотребни одсјај и бљештање, који обично стварају нелагодност код посматрача. Веома је 

важно избећи пренаглашеност осветљењем, било да је у питању централни градски трг, било да 

је то наша дневна соба. 

Општа сврха осветљења је да служи људским потребама. Улога пројектанта осветљења је да 

усклади људске потребе са економским и еколошким условима и архитектонским циљевима, а 

затим да резултате трансформише у изводљив дизајн и функционалну инсталацију. 

Инвестициони трошкови често утичу и сужавају избор приликом креирања решења за 

осветљење. Економске анализе указују на то да трошкови одржавања понекад значајно 

надмашују почетну инвестицију (која се, углавном, односи на набавку опреме) и неопходно је 

узети их у обзир. Према Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) свако 

светлотехничко решење при коме су трошкови одржавања или експлоатације знатно већи од 

уобичајених јесте неприхватљиво. Приликом пројектовања осветљења требало би искористити 

емоционално искуство са светлошћу у оквиру архитектонске или урбане средине. 

Вискоквалитетно осветљење доприноси архитектонској форми, композицији и стилу и омогућава 

посматрачу разумевање самог простора. Осветљење које не узима у обзир архитектуру, 



нарушава човеково уживање у амбијенту. Потребан нам је прави визуелни комфор да бисмо се 

осећали добро. 

Светлост игра кључну улогу у томе како људи посматрају и доживљавају свет. Приликом 

сагледавања окружења, светлост допире до најосетљивијег дела мрежњаче ока посматрача и 

подстиче настанак хемијских промена у рецепторима мрежњаче, чепићима и штапићима. Као 

резултат ових промена образују се електрични импулси, који помоћу очног нерва допиру до 

центра за вид у кори великог мозга. 

Овај рад, кроз бројна различита истраживања, описује валидацију уверења о утицајима 

светлости и вештачког осветљења на људско здравље, расположење, емоције, радни учинак и 

социјално понашање. Стручњаци у области осветљења све више пажње посвећују утицају 

осветљења на људе и њихов психолошки дојам. 

IESNA у свом приручнику разматра квалитет осветљења и видљивост у нашем окружењу, са 

посебним освртом на: присуство светиљки, присуство боја, дневну светлост, бљештање, сенке, 

рефлексију светлости, карактеристике окружења... Ово су само неки од многобројних фактора 

који се морају узети у обзир приликом пројектовања осветљења. 

Један од стручњака у области технике осветљења Dr John Flynn (Флин) за своја истраживања је 

увео критеријуме за оцењивање осветљених простора. Његов концептуални оквир заснива се на 

откривању субјективних одговора корисника на осветљеност појединих простора. У овим 

експериментима учествовао је велики број испитаника, чије су реакције изазване применом 

различитих манипулација осветљењем, тј. применом четири тзв. режима осветљења. Сваки од 

режима представља континуалну промену основних параметара којима дизајнери манипулишу 

приликом креирања окружења које желе: равномерног или неравномерног осветљења, јачих или 

слабијих интензитета светлости, осветљења са висине или периферног осветљења (зидова), 

топле или хладне боје светлости. Флинова порука је да се променом наведених параметара 

између две крајности изазивају различите импресије код посматрача. Испитаници су осветљене 

просторе описивали речима: пријатни или непријатни, јавни или приватни (интимни), пространи 

или ограничени, опуштени или напети, визуелно јасни или магловити. 

На основу ових истраживања, изведен је „рецепт“ за изазивање различитих импресија 

манипулацијама осветљењем: 

• пријатни простори - осветлити зидове, уместо да већина светлости буде усмерена са 

висине (плафона) и користити неравномерну расподелу светлости, јаког или слабог 

интензитета у зависности од употребе самог простора; 

• јавни простори - ослонити се на висок ниво осветљености са равномерном расподелом 

светлости са висине, доминантно; 

• пространи простори - обезбедити висок ниво осветљености читавог простора, са 

равномерном расподелом светлости на зидовима и на свим осталим површинама; 

• опуштени простори - користити неравномерну расподелу, осветлити зидове нижим 

нивоима осветљености; 

• визуелно јасни простори - користити висок ниво осветљености на местима предвиђеним 

за обављање активности, са периферним осветљењем. 



Чињеница је да неуравнотежено осветљење може довести до негативних ефеката на наше 

расположење. Боравак у преосветљеној, светлој просторији изазива напрезање очију, праћено 

осећајем напетости. Насупрот томе, боравак у недовољно осветљеним просторијама, може 

изазвати тугу и депресију. Ови негативни ефекти резултат су недовољног планирања и 

предвиђања потреба за осветљењем у животном простору. Проблеми могу настати и на радном 

месту, с обзиром да продуктивност у великој мери зависи од емоционалних и психолошких 

ефеката изазваних вештачким осветљењем. 

Дизајнирањем унутрашњег осветљења животног простора требало би допринети побољшању 

емоционалног здравља. Осветљење може да допринесе да се предстојећи дан сагледа на 

позитиван и конструктиван начин. Ова ментална перспектива доприноси и осећају физичког 

благостања. Осветљењем се може подржати способност појединца да обавља свакодневне 

активности, а такође и смањити степен инвалидности. У просторијама у којима је присутна 

физичка активност и покретљивост, виши нивои осветљености доприносе стварању активне и 

„живе“ атмосфере, стимулишу људе на будност и изазивају весело расположење. У просторијама 

предвиђеним за релаксацију, низак ниво осветљености ствара атмосферу опуштености и 

умањене покретљивости и омогућава адекватан одмор. Треба напоменути да сунце и даље 

представља најбољи извор светлости који изазива позитивне емоције, тако да би сунчеву 

енергију и светлост током дана требало што боље искористити. 

У вези са наведеним је и истраживање Технолошког института из Лунда у Шведској (Department 

of Environmental Psychology, School of Architecture, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden), чији 

је циљ да се утврди да ли унутрашње осветљење има системски утицај на расположење људи 

који раде у затвореном простору. Ово истраживање је спроведено у реалном радном окружењу у 

земљама на различитим географским ширинама, током различитих годишњих доба. Укупно 988 

испитаника учествовало је у свим сегментима истраживања. У земљама које се налазе прилично 

далеко северно од екватора, јављају се значајне варијације у расположењу људи током године, 

какве нису примећене код испитаника становника земаља ближих екватору. 

Међутим, посматрајући расположење свих испитаника, истраживачи су дошли до евидентних 

закључака да осветљење радног простора има велики утицај на расположење људи који раде у 

затвореном простору. Најлошије расположење запослених јавља се у случају превише тамног 

радног простора. У просторима са вишим степеном осветљености расположење се поправља и 

достиже највиши ниво. Када радни простор постаје преосветљен, расположење запослених 

опада. 

Још једно занимљиво истраживање бави се утицајима унутрашњег осветљења, пола и старости 

на расположење и когнитивне перформансе. Истраживање је засновано на претпоставци да је 

унутрашње осветљење афективни извор, који помоћу емоционалног аспекта може да укаже на 

разлике у полу или узрасту. Испоставило са да постоји двосмерна интеракција између боје 

светлости и узраста на негативно расположење: особе старости око 23 године „одржавају“ 

негативно расположење при топло белој боји светлости током 90 минута решавања когнитивних 

задатака, док је идентичан ефекат изазвала хладно бела боја светлости на особе старости око 65 

година. Такође, истраживања су показала да млађе женске особе одржавају и позитивно и 



негативно расположење боље него млађе мушке особе. Наравно, што се тиче сазнајних 

перформанси, код оба пола су у предности млађе особе. 

Недостатак светлости и недовољна осветљеност могу код човека изазвати осећај депресије, 

незадовољства, па чак и страха. Термин „сезонски афективни поремећај“ описује здравствено 

стање које се јавља код људи који су лишени природне сунчеве светлости. Најчешћи симптоми 

овог поремећаја су драматичан пад физичке енергије и издржљивости током јесењих и зимских 

месеци и све теже испуњење захтева живота; људи не функционишу добро на послу или не 

успевају да се носе са свакодневним породичним животом. Поред општег недостатка енергије, 

они доживљавају емотивну депресију, безнађе и очај. Још неки од симптома тзв. зимске 

депресије су и поспаност, потреба за сном, увећање апетита (нарочито за слаткишима и угљеним 

хидратима) и жеља за повлачењем из друштва. 

Научници сматрају да је проценат становништва у САД које пати од неког облика менталне 

болести која доводи до депресије, а која се јавља у касним јесењим и зимским месецима, 

достигао 20%. Није изненађујуће да је много више дијагностикованих оваквих случајева у САД у 

северним областима, где је дневна светлост током године знатно слабија него у осталим 

деловима САД. За лечење оваквих поремећаја најчешће се у САД примењује „светлосна 

терапија“, која оживљава ефекат светлог неба. Широм САД постоје бројне клинике које нуде 

различите начине лечења светлосном терапијом. Верује се да светлост може да излечи многе 

уобичајене психичке поремећаје, што је и довело до настанка светлосне терапије, приликом које 

доктори светлошћу боје дневне светлости лече бројне менталне болести. Често се користи 

поступак при коме пацијент седи на одређеном растојању од флуоресцентне светиљке и 

директно посматра извор. Овај поступак траје неколико секунди и понавља се из минута у минут, 

током 2 сата. Током терапије, пацијент може да чита, гледа телевизију, ради на рачунару или 

обавља друге активности. Најчешће се позитивна реакција на овакве терапије јавља у периоду 

од два до седам дана, с тим што се лечење наставља током свих оних месеци током којих се, 

према ранијем искуству, јављала депресија. Терапија се показала као веома делотворна у 

лечењу пацијената у САД и изазивању промена у мозгу које доводе до ублажавања депресије. 

Несумњиво је да ће се светлосна терапија у САД и даље интензивно развијати и унапређивати. 

Једно од могућих објашњења за опадање расположења током мрачних дана, када обданица 

траје краће од ноћи је следеће: недостатак дневне светлости утиче на производњу хормона који 

регулишу циклус спавања и будности, мелатонина и серотонина. Управо помоћу дневне 

светлости организам лучи серотонин, док се у мраку ослобађа мелатонин, важан за одмор и 

здрав сан. У мрачним, облачним данима често се јавља недостатак серотонина и вишак 

мелатонина, што најчешће изазива раздражљивост. Са друге стране, излагање очију вештачкој 

светлости током ноћи изазива сузбијање мелатонина. Истраживања су показала да осветљеност 

од 2500 lx беле светлости умањује лучење малатонина за око 80%, док осветљеност од 500 lx 

беле светлости нема значајан утицај на лучење малатонина. 

Боја светлости такође има значајну улогу у постизању расположења. На пример, црвена боја 

изазива пораст крвног притиска, убрзано дисање, знојење и истовремено узбуђује мождане 

таласе. Наранџаста и жута боја изазивају сличне ефекте као црвена, али су ови ефекти мање 

изражени. Насупрот томе, плава боја изазива опадање крвног притиска, смањење знојења и 



смирење можданих таласа. Љубичаста боја изазива ефекте сличне плавој. Интересантно је да су 

ефекти зелене боје скоро неуочљиви. 

Одређене боје, у ствари, имају посебан благотворан ефекат на тело, ум, емоције и дух, који се 

огледа у ослобађању дисхармоничне енергије, олакшавању физичких тегоба и омогућавању 

духовног раста. Видљиви део сунчевог спектра сачињен је од свих боја. Свака боја утиче на 

наше тело и ум на специфичан начин. Нажалост, док се сунчамо, примамо цео спектар боја у 

једном тренутку, без контроле над појединим бојама и наше изложености њима. Особама код 

којих тело, ум и дух нису у равнотежи, излагање одређеној боји у одређеном трајању може 

регулисати дебаланс и повратити хармонију. Вероватно су ова сазнања довела до настанка 

„светлосне терапије бојом“, која се заснива на принципу сличном акупунктури; светлост у боји 

усмерена је на тачке на телу помоћу обојене стаклене шипке. 

 

Светлосна терапија бојом је нежан, али веома моћан облик лечења, који досеже до сржи дубоких 

проблема. Свака појединачна сеанса представља велики корак ка излечењу. Невероватно је да 

наизглед једноставан процес терапије бојом може да доведе до веома значајних резултата. 

Једнократне или редовне светлосне терапије бојом обухватају: ублажавање бола, лечење 

стреса, балансирање хормона, детоксикацију, усклађивање рада жлезда, лечење депресије, 

третмане улепшавања и др. 

 

Закључак 

Релативно нова открића довела су до проширених схватања улоге светлости која допире до 

нашег ока: поред тога што нам омогућава виђење, светлост има и разне невизуелне биолошке 

утицаје на нас. Представљена су различита истраживања, која имају за циљ да испитају управо 

невизуелне реакције људи на светлосне ефекте. Резултати оваквих истраживања у великој мери 

доприносе нашем разумевању људског ока и требало би да играју велику улогу у примени 

светлости у људском окружењу. 
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VIŠI HARMONICI U OSVETLJENJU 

UVOD 
Upotreba sijalica sa pražnjenjem može dati veliku uštedu el.energije,kao i  manje investicije u proširenje proizvodnih 
kapaciteta el.energije.Medjutim vrlo je važno da ta opterećenja-sijalice,odnosno svetiljke imaju visok faktor snage i 
mala harmonična izobličenja.U protivnom dobio bi se suprotan efekat. 
Tradicionalne svetiljke sa  sijalicama sa pražnjenjem i fluo, koriste elektromagnetne prigušnice i imaju loš faktor 
snage.Primenom elektronskih prig.popravlja se faktor snage ali se pojavljuju veća ukupna harmonijska 
izobličenja(UHI).Sve veća primena elektronskih prig. kako kod fluo-cevi tako i kod kompaktih fluo cevi(CFL),pogoršava 
kvalitet elektro mreže.Kvalitet mreže najčešće karakterišu faktor snage Kp i UHI. 
Faktor snage  
Odnos.stvarne,realne snage i prividne snage naziva se faktor snage(Kp).Idealno opterećenje,kada su napon i struja u 
fazi i imaju isti oblik bez izobličenja, Kp=1.To su najčešće omska opterećenja,grejalice,inkadescentne sijalice.. .Kad 
struja ni je u fazi sa naponom,tada obično ima i harmonična izobličenja i Kp je manji od  1.Kp se izračunava preko 
izraza Kp=aktivna snaga/prividna snaga.Kada struja ni je u fazi sa naponom,tada postoji induktivno ili kapacitivno 
opterećenje,zavisno od toga da li struja kasni ili prednjači naponu.Ta komponenta naziva se reaktivna snaga.U oba 
slučaja ona ne pruža nikakvu krajnju korist,već služi za održavanje  tih reaktivnih opterećenja i povećanju ukupne 
struje.Vektorski zbir aktivne i reaktivne snage naziva se ukupna ili prividna snaga.Ako je Kp=0,5 tada za istu aktivnu 
snagu iz mreže se vuče duplo veća struja.Nizak faktor snage nepoželjan je i za krajnjeg korisnika i za proizvodjača 
el.energije: 
Tada se povećavaju gubici u mreži,u transformatorima kao i u instalacijama.Gubici su proporcionalni kvadratu 
struje,tako ,ako jeKp=0,5,struja je duplo veća a gubici su četiri puta veći,u odnosu na slučaj kada je Kp=1.Zato su vrlo 
važne korekcije faktora snage kod srednjih i većih potrošača,gde distribucije uvode penale ako faktor snage bude 
manji od dogovorenog,obično 0,85-0,90.Veliki su problem mali potrošači kojih je sve više.Zato je preporučljivo da 
svaka svetiljka ili uredjaj imaju  ugradjenu korekciju snage. 
Ukupna harmonična izobličenja 
Viši harmonici nastaju kao posledica nelinearnog opterećenja u niskonaponskim mrežama. Nelinearno opterćenje je 
ono opterećenje koje stvara nelinearnu  promenu struje u odnosu na napon,dok kod linearnog opterećenja struja  
verno ,proporcijalno prati promenu napona.Tipičan primer linearnog opterećenj jesu inkadescentne sijalice ,grejalice 
i drugi čisto termički uredjaji.Fluo svetiljke,kao i svetiljke  sa sijalicama sa intenzivnipražnjenjem u gasovima 
(natrijumove,metalhalogene..) i razni elektronski uredjaji ,koji rade sa raznim ispravljačima i 
pojačivačima(kompjuter,laptop,štampači...)imaju nelinearno opterećenje.U nelinearnom opterećenju dolazi do 
izobličenja oblika struje u odnosu na sinusoidalni oblik napona napajanja.Da bi se ova izobličenja mogla dafinisati i 
kvantifikovati primenjuju se odredjena matematička modeliranja i analize  primenom metode Furijeovih 
redova.Naime svaki oblik struje može se prikazati u matematičkom smislu, preko Furijeovih redova,odnosno 
sabiranjem osnovnog i viših harmonika.Svaki izobličeni periodični talas može se predstaviti kao zbir sinusnih talasa 
čije su frekvencije multipli frekvencije osnovnog talasa.Odnos zbira svih vrednosti ovih viših harmonika i vrednosti 
osnovnog talasa naziva se ukupno harmonijsko izobličenje(UHI).Svetiljke sa fluo cevima predstavljaju nelinearno 
opterećenje ,jer i kad se napajaju sa čistim naizmeničnim naponim vuku izobličenu struju i štetno deluju i na krajnjeg 
korisnika i el.mrežu. 
                Izobličenja struje,odnosno pojava viših harmonika,obično nastaje u dva slučaja: 
-kada opterećenje sadrži elektromagnetne komponente ili 
-kada opterećenje sadrži ispravljački uredjaj. 

Elektromagnetno opterećenje 
Tipični predstavnik takvog opterećenja su elektromagnetne prigušnice i mali transformatori za napajanje 
elektronskih uredjaja.Magnetno kolo je najvažniji aktivni dio prigušnice.Sastoji se od magnetnog jezgra i magnetnog 
fluksa kojeg stvaraju električni namotaji,odnosno struja kroz njih.Magnetno jezgro ,treba da je uradjeno od ,takvih 
feromagnetnih materijala, da ima najmanje gubitke snage.Zasićenje magnetnog jezgra nastaje kada se magnetni 
fluks ne povećeva proporcionalno povećanju magnetnopobudne sile.Tada  kriva magnećenja ni je linearna i tada se 
pojavljuju izobličenja struje.Sa zasićenjem magnetnog jezgra, naglo se povećavaju gubici el. energije i opada faktor 
snage.Konstruktori ovakvih uredjaja,moraju voditi računa,gde se nalazi radna tačka.Odnosno da se radna tačka u 
toku rada uredjaja, nalazi na linearnom delu krive magnećenja. Ako su zasićenja veća ,to su veći gubici snage,veće 
zagrevanje uredjaja,odnosno veća izobličenja struje.Veličina izobličenja izražava se u procentima i predstavlja odnos 
zbira svih viših harmonika u odnosu na osnovni harmonik i naziva se UKUPNO HARMONIČNO 
IZOBLIČENJE(UHI).Dosadašnja iskustva ,na osnovu kvaliteta magnetnog jezgra, govore da je optimalni rad uredjaja pri  
magnetnoj indukciji odnosno ,gustini magnetnog fluksa od 1,3-1,5T.Tada je najekonomičniji rad uredjaja, prenos 
el.energije sa proporcionalno najmanjim gubicima i relativno najmanjem zagrevanjem i dozvoljenim procentom 



UHI.Generalno,elektromagnetna prigušnica,omogućava stvaranje napona paljenja cevi-lampe,ograničava radnu 
struju,pomaže u stabilizaciji variranja napojnog napona,a pošto je vezana na red sa sijalicom umanjuje i UHI.Pošto je 
el.mag. prigušnica pretežno induktivno opterećenje,direktno smanjuje  faktor snage,koji u proseku iznosi 0,50%,zbog 
toga ,obavezna je upotreba kondenzatora za korekciju faktora snage.U praksi se teži da se u izradi prigušnice koristi 
što deblja lak žica i što veći presek magnetnog jezgra(manji omski i ind.otpor),kao i što kvalitetniji silikonski 
limovi(veća magnetna permeabilnost i manji gubici u gvoždju W/kg) 
Dobro projektovana prigušnica imaće manje gubitke snage  i manja harmonična izobličenja i faktor snage 0,98-0,99% 
i UHI do 15%. 
Loše projektovana prig. sa kompenzacijom snage, faktor snage ne može da bude veći od 0,90% a UHI kreću se oko 
30% pa i više. 
Elektronske prigušnice 
Elektronske prigušnice,iako su skuplje od el.mag.našle su široku primenu u fluo osvetljenju,zbog svoje uštede 
energije,dužeg radnog veka fluo-cevi,mogućnosti dimovanja,manjih dimenzija,manjeg treperenja i stroboskopskog 
efekta. 
Princio rada je da se ulazni naizmenični napon 50Hz-a  ispravi u jednosmerni pa se onda pomoću odredjenih 
elemenata konvertuje u naizmenični napon vrlo visoke frekvencije 20-50kHz-a.Ako se ne preduzimaju nikakve 
zaštitne mere ,struja koju apsorbuju ispravljačko i konvertovsko kolo poprima vrlo velika izobličenja.Iako su 
nominalno, osnovni oblik struje i napon u fazi .Zbog velikih izobličenja faktor snage bude 0,50-0,60.Postavljanjem 
niskopojasnog filtra ispred ispravljačkog elementa,znatno se popravlja faktor snage do 0,96-0,98 UHI do 22-30%.Ako 
se ugradi aktivni filter izmedju ispravljačkog i konvertujućeg dela ,rada faktor snage dostiže fantastičnih o,998, a UHI 
padaju do 5%.Oba ova filtra,pasivni i aktivni povećavaju cenu koštanja elektron.prig. do 30%,medjutim zahvaljujući 
masovnoj proizvodnji ona može i da se umanji,zbog visokoserijske proizvodnje. 
Kod kompaktnih fluo sijalica(CFL),mnogi proizvodjači ne ugradjuju korektore faktora snage,zbog malog 
prostora,malih gabarita i da budu što jeftinije.Ovakve CFL imaju faktor snage 0,6 i UHI 100%. 
Medjutim u poslednje vreme ,dosta proizvodjača primenjuje odredjene korektore tako da danas CFL mogu da se 
sretnu sa faktorom snage 0,9 i UHI 10%.Ovakve CFL imaju odredjene prednosti u odnosu na CFL sa 
el.mag.prigušnicama: 
-evidentno manje troškove u odnosu na radni vek(50.000 sati) 
-bolje performance u odnosu na varijacije ulaznog napona,stabilniji rad,odnosno konstantan svetlosni fluks. 
-Bolji faktor snage i manja UHI. 
      Prve dve prednosti omogućile su veliku primenu, ovih sijalica,u svim oblastima osvetljenja. 
 
     U tab.br.1 data su uporedjenja  svetiljki sa elektromagnetnim i elektronskim prigušnicama. 

svetiljke sa 4 cevi snaga      
W 

UHI UHI snaga    
W 

ukup. snaga   
W 

standardna el.magnetna prig. ;F40T12 192 23% 44,16 236,16 

low loss el.magnetna prig.; F34T12 148 23% 34,04 182,04 

elektronska prig.standard; F32T8 114 20% 22,80 136,80 

elektronska prig.niske snage;F32T8 100 20% 20,00 120,00 

elektronska prig.visokih perf.“L“F32T8 101 10%  10,10 111,10 

GE ultra max“4L“;F32T8/U 96 13% 12,48 108,48 

tabela br.1 
                     U gornjoj tabeli vidi se drastično smanjenje UHI sa elektronskim prigušnicama. 
Smanjenjem ukupnog opterećenja smanjuje se zagrijavanje i provodnika i prigušnica.Pojedine prigušnice imaju UHI 
od nekoliko procenata i nema smetnji da na istom strujnom kolu mogu biti i osetljiva oprema,kao što su kompjuteri. 
 
Opšte je poznato da UHI nekih svetiljki, zavisi od vrste prigušnica i starosti sijalica. 
Primenom elektronskih prigušnica u osvetljenju,pojavili su se kompatibilni problemi koji se u startu nisu mogli 
pretpostaviti,pa samim tim ni su mogli ni izbeći.Navest ćemo samo neke probleme: 
-kraći radni vek i prigušnica i lampi. 
-kraći vek pripadajućih senzora. 
-smetnje u upravljanju sistemom. 
-smetnje kod centralizovanih satnih sistema. 
-smetnje pri radu IC uredjaja. 
Takvo osvetljenje utiče i na kvalitet mreže elektrodistributivnog sistema.Kvalitet mreža zavisi koliko je odstupanje 
oblika napona i struja od svojih idealnih sinusnih oblika,sa konstatnom amplitudiom i frekvencijom.Loša mreža je 
veća briga,jer troši energiju ,smanjuje kapacitet mreže i može da ošteti pojedine uredjaje.Glavni zadatak je da se ne 



ugrozi kvalitet mreže ,prilikom primene novih tehnologija osvetljenja,u cilju većih ušteda i efikasnosti u potrošni 
energije.Tu se pre svega treba fokusirati na upravljački uredjaj,koji služi za palenje svih lampi sa 
pražnjenjem(fluo,natrijum i metalhalogene).Medjutim ušteda energije je danas odlučujući faktor prilikom 
prodaje.Kupac želi prvenstveno da zna koliki su efekti uštede prilikom kupovine svetiljke. 
  Medjutim,primarna stvar kod analize kvaliteta mreže su viši harmonici.Primenom sve većeg broja elektronskih 
uredjaja i nelinearnog opterećenja u industriji,komercijalnim objektima i stambenim zgradama,modeliranje izvora 
harmonika postaje najvažnija stvar u analizi harmonijskih izobličenja.Kao tipskog predstavnika ,pratimo šta se dešava 
kod natrijumovih svetiljki visokog pritiska. 
Mnogi istraživači su zaključili da se harmonici više smanjuju kada se na nelinearno opterećenje dovede izobličen 
napon,nego kad se dovede neizobličen. 
  Pojedinačno elektronsko nelinearno opterećenje nema veliki uticaj na kvalitet mreže,zbog male snage.Medjutim 
kada se dovede veliki broj ovih opterećenja,izobličenja napona i struja može dovesti do nepoželjnih povećanja 
njihovih vrednosti.Višestruko je značajno imati kvalitetnu mrežu,i kvalitetnu opremu ,jer to stvara prostor za 
maksimalno moguću energetsku efikasnost sistema.Isplati se ulagati u poboljšanje svih parametara  svetiljki jer to 
dovodi do poboljšala energetske efikasnosti odnosno do direktnih ušteda i za krajnjeg korisnika opreme kao i za 
društvo u celini. 
  -eksperiment sa elektromagnetnom prigušnicom 
Konvencionalna ulična svetiljka sadrži u sebi ,elektromagnetnu prigušnicu,upaljač i kondenzator za korekciju faktora 
snage.Ovakav upuštački sistem je prost,robustan i pouzdan.Medjutim klasična prigušnica ima i svoje 
nedostatke,slabu mogućnost regulacije snage,velike gubitke u bakru i gvoždju. 
Prednosti i nedostaci elektromagnetne prigušnice svode se na sledeće: 
-prednosti 
-niska cena 
-dugačak radni vek 
-pogodna za ekstremne vremenske uslove 
-može da se reciklira 
-stabilnost pri naponskim varijacijama 
-niski troškovi održavanja 
-dokazani radni vek preko 50 godina 
-nedostaci 
-ne može da se dimuje 
-ni je energetski štedljiva 
-problem treperenja 
-zvučni fenomen rezonancije 
Eksperimenti su pokazali da treći harmonik struje iznosi svega 18% od osnovnog harmonika i da svi viši harmonici 
imaju tendenciju opadanja.Naponski harmonici imaju takodje tendenciju opadanja.Treći harmonik napona iznos ok 
0,8% od osnovnog harmonika. 
-eksperiment sa elektronskom prigušnicom 
 Elektronska prigušnica promovisana je kao glavna zamena za elektromagnetnu prigušnicu,jer je energetski efikasnija 
cca 10-15%.Pored ove karakteristike,naglašavano je da elektronska prig. obezbedjuje konstatnu snagu lampe u toku 
životnog ciklusa lampe,što nažalost ni je slučaj sa elektromagnetnom prig, jer snaga lampe zavisi od varijacije 
impedanse .Prednosti i nedostaci elektronske prigušnice svode se na sledeće: 
-prednosti 
-mogu da se dimuju 
-štede energiju do 13% 
-progužuju radni vek lampe do 30% 
-ne trepere 
-visoka efikasnost 
-ne bruje 
-malih dimenzija 
-nedostaci 
-relativno skupe 
-kratak radni vek 
-relativno slaba otpornost na ekstremne vremenske uslove 
-relativni zagadjivač okoline 
-ne pali se ponovo 
-visoki troškovi održavanja 



Da bi se ocenio kvalitet mreže uradjen je jedan eksperiment sa svetiljkama sa elektronskim 
prigušnicama.Interesantan je nalaz da su manja izobličenja kad je opterećenje 100% u odnosu na opterećenje od 
50%.Opšti zaključak je da je ukupno izobličenje struje manje od 7%.Istovremeno naponsko izobličenje ne prelazi 
0,6% 
Uporedjujući rezultate izobličenja struje kad ista lampa radi sa elektromagnetnom i elektronskom prigušnicom sa 
opterećenjem 100%,duplo je veće izobličenje sa elektromagnetnom prigušnicom.Medjutim  peti harmonik uvek je 
manji kod elektromagnetne prigušnice,i uoba slučaja vrlo su niski.Kada se uključe istovremeno  više lampi,razlika u 
izobličenju se povećava.Naponska izobličenja su veća kod elektronskih prigušnica,medjutim i UHI veća su kod 
elektromagnetnih ali je ukupna razlika manja nego kod strujnih izobličenja. 
Nelinearna opterećenja  stvaraju harmonična izobličenja u skladu sa svojom strujom. 
Uočava se jedan paradoks: manja su harmonična izobličenja struje kada su veća naponska izobličenja.Kao i da su 
manja izobličenja pri nominalnom opterećenju,odnosno veća su ako je opterećenje  50% od nominalnog.UHI kod 
sijalica natrijum VP manja su nego kod fluo cevi. 
Ako su tehničke karakteristike opreme prva odrednica energetske efikasnosti ,krajnja odrednica je ispravno 
upravljanje električnim inetalacijama odnosno sistemom.Ovo je vrlo važno jer konfiguracija elemenata ima svoje 
specifičnosti. 
 
ISTORIJAT 
U većem delu dvadesetog veka električna energija koristila se za pokretanje motora,za osvetljenje i za grejanje.Jedan 
dio industrije ,kao što su čeličane i topionice aluminijuma,koriste el.energiju za svoje peći.Njihova opterećenja nisu 
linearna,odnosno struja nije direktno proporcionalna naponu,to su takozvana „nelinearna“ opterećenja.U takvim 
opterećenjima struja ne prati sinusni oblik napona.Ovakva nelinearna opterećenja stvaraju harmonične talase koji su 
multipli osnovnom talasu od 50Hz-a.Tako talas drugog reda ima frekvenciju 100Hz-a i td.Kada se oni superponiraju 
dobija se oblik signala  izobličen u odnosu na sinusni oblik napona.Ovakva promena oblika naziva harmonično 
izobličenje. 
U poslednjih 20 g. prava je eksplozija raznih mikroprocesora u raznim elektronskim komponentama,koji su takodje 
,po svojoj prirodi nelinearna opterećenja.Nekada su bili problem ograničeni broj velikih potrošača a danas je problem 
veliki broj malih potrošača,gledano sa aspekta kvaliteta niskonaponske mreže. 
KVALITET ELEKTRIČNE MREŽE 
Svaki uredjaj kada se priključi na el.mrežu treba da ima korektno napajanje.To podrazumjeva da je napon stabilan i 
da ima pravilan sinusni oblik.Poznato je da kod omskog opterećenja,napon i struja imaju isti sinusni oblik samo 
različite amplitude.Tipični predstavnici takvog opterećenja su :inkadescentne sijalice,sve vrste grejalica,pa i 
motori.Mnogi savremeni uredjaji ne spadaju u tu kategoriju ,kao na primer:kompjuteri,razni regulatori 
frekvencije,elektronske prigušnice itd.Tranzistori,tiristori i razni ispravljači nemaju omsku karakteristiku i „vuku“ 
struju sa prekidima kao sa nekim impulsima.Takvi impulsi mogu se modelirati preko Furijeovih analiza viših 
harmonika.U trofaznom sistemu vrlo su bitni harmonici trećeg reda i svi drugi deljivi sa tri,jer isti mogu da se 
superponiraju i da stvore velike struje.Kada se veliki broj uredjaja priključi na mrežu u neutralnom provodniku može 
doći do neželjeno velike struje.To izaziva prekomerno grejanje nultog provodnika,zagrevanje susednih 
provodnika,može dovesti do oštećenja izolacije itd. 
Već dugo vremena,stalno se povećava potrošnja el.energije,tako da u prvi plan izbija ušteda el.energije jer je 
proizvodnja ograničena.Pojava kompaktnih fluo sijalica,omogućava veliku ušteduel.energije,i njihova primena iz dana 
u dan raste.Budući da je CFL nelinearno opterećenje,njen oblik struje ni je sinusoidalan.Kad se gleda pojedinačno 
,jedna sijalica to ni je strašno.Medjutim,kad se uzme u obzir veliki broj sijalica koje se danas primenjuju, to znatno 
utiče na kvalitet el.mreže.Taj negativan utical pojavljuje se na dva načina,štetni uticaj viših harmonika,kao izobličenja 
krive struje i povećanje reaktivne snage. 
Ukupna harmonična izobličenja UHI struje izražavaju se u procentima i predstavljaju odnos izmedju zbira struja svih 
harmonika u odnosu na struju osnovnog harmonika.Medjunarodna elektrotehnička komisija IECpreporučila je da UHI 
kompaktnih fluo sijalica CFL ne prelazi 20% i da ukupna naponska izobličenja ne prelaze 5%.Kod pojedinačnih 
slučajeva to ni je problem.Medjutim kad se ugradi na hiljade,to predstavlja veliki problem.Mnoga istraživanja su 
pokazala da UHI utiču na gubitak energije,pregrejavanje uredjaja,povećano naponsko naprezanje kao i na povećane 
vibracije.Pojava struje u nultom provodniku,kod trofaznih sistema može dovesti do lošeg rada nekih drugih osetljivh 
uredjaja. 
 
Budući da se danas proizvode elektronski uredjaji mnogo jeftiniji,tehnološki moderniji,manjih dimenzija, oni 
zahtevaju i mnogo kvalitetnije napajanje el. energijom.Većina savremenih elektronskih uredjaja napaja se preko 
ispravljača,koji u sebi vrlo često imaju i kondenzator.Vrlo često ovi napajajući uredjaji konvertuju naizmeničnu u 
jednosmernu,pa ponovo konvertuju u naizmeničnu ali sa različitom frekvencijom.Ovakvi uredjaju povlače iz mreže 



struju drukčiju nego ostali neelektronski uredjaji.Umesto da uredjaj ima konstatnu impedansu i povlači struju 
proporcionalnu sinusoidalnom naponu,oni vrše česta prekidanja(uklj.-isklj.)blizu vrha naponskog talasa.Ova česta 
prekidanja, vrlo su kratka i oštra i stvaraju strujne nesinusoidne impulse u periodu trajanja jedne poluperiode 
naponskog talasa.Ovi oštri strujni impulsi stvaraju nepredvidjene reflektujuće  povratne strujne impulse ka 
električnoj mreži.Ove struje imaju mnogo veću frekvenciju od osnovne frekvencije mreže.Predstavljaju harmonike  
viših redova ,prema matematičkom modeliranju pomoću Furieovih redova.Pojava ovih viših harmonika,donosi 
probleme svim strukturama,koje se brinu o kvalitetnom napajanju i održavanju el.mreže,a da ne govorimo o krajnjim 
korisnicima. 
Najveći i najčešći proizvodjač ovih harmonika je personalni kompjuter.Vrlo je dugačak spisak i drugih elektronskih 
elemenata koji proizvode ove smetnje:razni punjači,novi izvori svetla(fluo,natrijum ,metalhalogene) 
,dimer,ispravljači,laserski štampači itd.Mikroprocesorska oprema zahteva vrlo kvalitetno i stabilno napajanje,vrlo su 
osetljivi na naponske impulse,koji su posledica strujnih harmonika.U priručnicima za instalisanje elektronskih 
uredjaja,zahteva se da naponska izobličenja ne budu veća od 10%.Naponska izobličenja loše utiču na rad el. 
uredjaja.Medjutim ,paradoksalno je da ti uredjaji svojim radom stvaraju impulsne struje koje vraćaju u mrežu i tako 
kvare istu.Danas se u svetu teži izradi što bržih el.uredjaja,samim tim oni postaju sve osetljiviji na naponska i strujna 
izobličenja i varijacije. 
Problemi koji mogu nastati u većim zgradama razni su ,ali im je isti uzrok,preveliko opterećenje sa harmoničnim 
izobličenjem struje i napona.Instalacije se obično projektuju da mogu bez problema podneti izobličenja do 
15%.Problemi nastaju kad izobluičenja predju granicu od 15%.U zgradama gde izobličenja prevazilaze 25% problemi 
su malte ne svakodnevni.Evo nekih tipičnih problema: 
-treperi sijalica     -    trafo zasićen 
-kondenzator u kvaru   -  harmonijska rezonancija 
-prekidač trokira   - indukt.pregrevanje ili preopterećenje 
-loš rad kompjutera   - naponsko izobličenje 
-elektronski uredjaj stao   - naponsko izobličenje 
Pregrevanje zbog harmoničnog strujnog izobličenja,može izazvati destrukciju el.uredjaja,provodnika,pa čak i 
požar.Što dovodi do mnogih pravnih i finansijskih posledica.Naponska izobličenja dovode do pregrevanja 
opreme,kvara elektronskih uredjaja,što u suštini predstavlja vrlo skup zastoj,odnosno skupo održavanje.Harmonijska 
izobličenja struja i napona,predstavlja vrlo ozbiljan problem za niskonaponske mreže. 
U prošlosti većina  potrošača el.energije imali su linearna opterećenja.Samo  čeličane i topionice aluminijuma imale 
su  nelinearna opterećenja.Prva nelinearna opterećenja u opštoj primeni bile su svetiljke sa fluo cevima.Smatra se da 
je devedesetih godina prošlog veka oko 15-20% bilo nelinearnog opterećenja u ukupnoj potršnji el.energije.Već na 
početku ovog veka to dostiže 50-70%.Drastično povećanje upotrebe nelinearnog opterećenja poklapa se sa pravom 
eksplozijom upotrebe elektronskih uredjaja.Većina trgovaca uopšte ne poznaje pojam harmoničnog izobličenja 
napona i struja i to predstavlja dodatni problem.Električari koji izvode bilo kakve radove na instalacijama moraju biti 
upoznati sa ovom pojavom. 
Budući da su ta harmonična izobličenja prisutna,mi moramo menjati naša ponašanja prema kvalitetu 
mreže,instalacijama,kontroli i održavanju istih.Mi moramo predvidjati pojavu neočekivanih preopterećenja,kao i 
pojavu naponskih izobličenja.Harmonična izobličenja teško se leče ali se mogu preduprediti.Pre bilo kakvog tretmana 
i preduzimanja preventivnih mera mi moramo upotpunosti spoznati  simptome i uzroke nastanka tih pojava.Za 
ispravno otkrivanje i rešavanje harmoničnih izobličenja neophodno je pre svega imati adekvatne instrumente,što 
većina električara nema. 
Većina današnjih instrumenata ne može da meri struje i napone velikih frekvencija.Oni su konstruisani da mere samo 
veličine na oasnovnoj frekvenciji 50Hz-a.Te greške mogu da budu i do 50%,tako može da se dogodi da merene struje 
budu u granicama dozvoljenih a stvarne znatno prevazilaze te vrednosti. 
Posledice od ovih harmoničnih izobličenja,često nisu ozbiljno shvaćene. Ne uzimajući dovoljno ozbiljno ovaj 
problem,često dolazi do požara el.instalacijama. 
Istraživanja i rešenja koja se daju danas o ovim pojavama,nisu sigurna budućnost.Istraživanja moraju biti stalna pa 
prema tome i adekvatna rešenja.Teško je pretpostaviti kako će se u buduće kretati i nelinearna opterećenja 
mreža,jer sa novim tehnologijama pored evidentnih prednosi dolazi i do nepredvidjenih slabosti. 
 
Beograd,septembar 2014                                                                               Ćorluka Radoslav  dipl.el. ing. 
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Хармонизовани стандарди као предпоставка  усаглашености Правилника о електричној опреми 

намењеној за употребу  у оквиру одређених граница напона (сл. гласник РС бр.13/2010, a донетог 
на основу члана 6 става 1 Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености 

-"Сл.гласник РС", број 36/09), .са европском директивом 2006/95/EC LVD-Безбедност електричне 

опреме намењене за коришћење у одређеним границама напона били су предмет нашег рада на 

Саветовању  "ОСВЕТЉЕЊЕ 2012 i 2013".)  
Општа клаузула о стављању  производа  на тржиште  дата је у члану 1  и прилогу 2, а  њени главни 

елементи   безбедносних циљева дати су у  њеном  Члану  1 и Члану 5. Закона о техничким 

захтевима за производе и оцењивање усаглашености.  

Хармонизација српских стандарда  се спроводи  усвајањем потребних стандарда методом корице, 

без превођења и са превођењем. 

Да би се наставио рад на усаглашавању са регионалним стандардима Европске заједнице, 

планирани рад на признавању европских стандарда из области светлости и осветљења се реализује 

према годишњим плановима ИСС-а. Усаглашавања и ревизије која се дешавају  на међународном 

плану се прате сарадњом кроз Комисије ИСС-а са одређенм међународним организацјама: ISO, 

IEC, CIE и регионалним EN (CEN i CENELEK).  

Нове технологије и стара питања безбедности  и енергетске ефикасности и неразјашњена питања у 

вези са тим су веома жива тема свих стручних манифестација и наш су приоритетни задатак као и 

свих међународних организација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД 
 
-Императив данашњег времена, енергетска ефикаснос јесте веома јасно постављен  захтев којем 
се подређују сви процеси :Led трансформација, дигитализација, "паметно" осветљење и 
осветљење у циљу  постизања задовољства  корисника. Током производње, у оквирима упутства 
о квалитету, произвођач  може да има  различите процедуре за  испитивање опреме за 
осветљење,  ради откривања  разлике у материјалу или производњи. Велики напредак у развоју 
електронских управљачких елемената у електричним  колима сијалица једне  инсталације 
осветљења омогућава се постизање услова за  поузданост у раду и безбедност по човека.. 
Последња технологија осветљења данас нам омогућава да чувамо енергију без  штетности по  
добро осветљење. Препоруке са међународне конференције одржане у Бечу  2010 :"Квалитет 
осветљења и  енергетска ефикасност " у складу са Међународном агенцијом за енергију 
(International Enegy Agency-IEA) имају за циљ смањење  енергије намењене осветљењу  за коју се 
рачуна  да износи 19% од светске потрошње.  
Из тог разлога национални и регионални програми чувања енергије  се заснивају на ефикасном и 
квалитетном  осветљењу.  
-Незаменљива дневна светлост је оријентир у захтеву за постизање  безбедних услова рада. Из 
тог разлога разматрају се утицаји  цене инсталације  вештачког осветљења на ефикасност 
осветљења и безбедност, као и  на  очување околине и потстицај да вештачко осветљење 
задовољи неке минимуме квалитета у случајевима  кад нема довољно или нема уопште дневног 
осветљења.  
Познато је да пре избора опреме за осветљење  треба је  анализирати и упознати, а на тржишту и  
препознати.  Из тог разлога "Извештај о испитивању" је важна информација за пуштање робе - 
сијалица у промет. Нпр.  испитивање инкадесцентних сијалица, компактних сијалица, ЛЕД извора 
светлости, флуоресцентне сијалице са становишта: века трајања-односно питање загрејавања 
подношка и анализе добијених резултата, температуре боја светлости, односно фактора 
репродукције и препознавања боја. 
Брзина промена у индустрији производње опреме за осветљење је тако велика да  у трговини 
коришћење ЛЕД извора светлости је  порасло за 30%, а 2020  се очркује да ће прећи 60% укупне 
трговине у осветлјенју.  Затим, утицај политике, као у случају инкадесцентних сијалица које су у 
завршној фази употребе, после 50 година примене "Џентлменског спразума" из 1963. (CEE/IEC 
1963 "Gentlemen'  agreement" ) (IEC 60634:1993) Директивом EU "ECODESIGN" којом су уклоњене 
сијалице од  60W до 12W били смо изненађени, а ове године  и 10W. 
-Како године утичу на осетљивост ока и  прецизност виђења код старијих, захтев за визуелно 
опажање мора бити добро постављен кроз пројекат. Ту треба додати и следеће питање: уочавање 
боја  од стране старијих особа  које је смањено  при примени  луминесцентног осветљења, 
посебно ЛЕД извора. Да би се смањио проблем  класе распознавања боје  истражује се 
спектрална расподела и даље. Постоји и нада да ће се временом спектрална расподела 
луминесцентних сијалица, посебно LED извора, поправити да би постале сличне оној коју има 
инкадесцентна сијалица: Стандард СРПС ISO 11664-1:2007  дефинишe  колориметријске функције 
према  CIE 1931 RGB. Оне  су  износи примарних потреба за испитивањем  изједначавањем боје 
монохроматских основних таласних дужина приказаних  на хоризонталној скали. ( где се налазе  6 
температура боје светлости (correlated colour temperature -CCT): 2700K, 3000K (Warm white), 3500K 
(White), 4100K (Cool white), 5000K and 6500K (Daylight), а данас  се испитују и 7000K и преко тога. 
Можда би и данас за исти амбијент, било боље користити  комбиновано осветљење:  и 
инкадесцентно и  луминесцентно. То није најбоље енергетски ефикасно решење, али понекад 
енергетска ефикасност није најзначајнија у пројектовању осветљења које би  служило  његовој  
основној функцији као инструмент за безбедно радно окружење, менталну и физичку свест о 
окружењу  и комфору.  
 
1. БЕЗБЕДНОСТ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
 
Eнергетскa ефикасност, услови за безбедан рад опреме за осветљење у смислу стабилног и 
поузданог извора напајања, безбедностчовека од утицаја температуре боје светлости, 
репродукције боје светлости,  зрачења видљивог и невидљивог, опреме за осветљење, термини и 
дефиниције, као и индустрија технологије осветљења су  непрекидан предмет  развоја у свету, па 
и програм рада на  стандардизацији. У ту сврху ISO, CIE, IEC, да се послови не дуплирају, су 
направили споразум о сардањи.   



1.1 НАЦИОНАЛНА ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ  
 
Иницирње  преиспитивања и евентуалну ревизију стандарда, сукцесивно годину за годином, и ако 
је потребно почети ревизију у случајевима када се промени технологија  у производњи сијалица и 
придружене опреме, или се дође до нових резултата у области Виђења и боја, Светлости  и 
осветљења или када се усвоје друге  обавезне модификације стандарда решавају  национална 
тела та стандардизацију. 
Експерти из индустрије, академија и Институти националних метрологија широм света раде на  
хармонизацији разних регионалних  стандарда широм света. Сви гласају  на CIE документа 
заснована на међинародном консензусу. 
 
1.1.1 ПЛАН АКТИВНОСТИ  
 
 У нашој инфраструктури квалитета највећи удео има улога стандардизације у сарадњи са 
међународним организацијама за стандардизацију.  ИСС ради по Закону о стандардизацији 
из 2009. године 
 
 

  

 

 

 

Активности које се код нас развијају у области осветљења, обављају се у Институту за 
стандардизацију, кроз Комисије KS Z169-Светлост и осветљење и KS N034-Сијалице и 
придружена опрема- Рад се одвија  према годишњим плановима рада, који се доносе сукцесивно 
годину за годином. 
Термини и дефиниције из области осветљења и захтеви за разне потребе  у погледу  квалитета  
осветљења су предмет рада Комисија ИСС за осветљење KSN OSV/SZS, , формиране  први пут 
1985 године. Њен програм рада се заснивао на стандардима  DIN, ISO/CIE, IEC. Први код нас 
донет и објављен  стандард биo је N.AO.845- Осветљење.Термине и дефиниције.. Зрачење . 
Величине и јединице, из  1995.,  



У последњој деценији ова  комисија је променила ознаку у KS Z169-Светлост и осветљење, а  рад 
се проширио на предмет рада Техничког комитета ISO/ТC169 –Light and Lighting, и ТC 
50/CENELEC-a. - Стубови за светиљке. Стандарди се  доносе "методом корице",без превођења.  
Због мултидисциплинарности ове области на међународном плану, гласањем 22.маја 2014 , 
(Информација о гласању ISO бр. 89)  основан је на нивоу ISO-a још један нови Технички комитет 
ISO/ТC274- Light and Lighting.  
У Институту за стандардизацију је, на састанку одржаном 23.септембра 2014. Комисија ИСС 
KS169 у свој програм рада  уврстила и предмете рада овог новооформљеног  међународног  
Техничког комитета ISO-a ТC274- Light and Lighting.  
На састанку Комисије KS Z169/ИСС , 23.septembra .2014 усвојени су нацрти следећих стандарда 
на енглеском језику: 
SRPS EN 12464-2 
 

Светлост и осветљење - Осветљење радних места - Део 

2- Радна места на отвореном (видт са (EN 12464-2:2014 

Light and Lighting. Lighhting of work place, -Part 2:Outdoor work 

places  

 

SRPS EN 1838 Примена осветљеnjа- Сигурносно осветљеnjе(EN 1838:1999 

Lighting applications - Emergency lighting) 

 
SRPS EN ISO 11664-3 Колориметрија – Део 3: CIE хроматске вредности 

 

Програму рада TC274  припада и  стандард ISO 11664-1 усвојен код нас методом корице  као 

СРПС ISO 11664-1:2007 ( који уствари  представља ревизију JUS ISO/CIE  10527 из 1996. год. 

иначе објављеног на српском језику) Исти дефинишe  колориметријске функције према  CIE 1931 

RGB. То су  износи примарних потреба за испитивањем  изједначавањем боје монохроматских 

основних таласних дужина приказаних  на хоризонталној скали, и где  се налазе  6 температура 

боја светлости (correlated colour temperature -CCT): 2700K, 3000K (Warm white), 3500K (White), 

4100K (Cool white), 5000K and 6500K (Daylight).  

Циљ овог рада је промоција примене стандарда из области светлости и осветљења, као битног 

алата у пројектаовању  и развоју тржишта. Пословима по питањима улоге стандарда у  трговини, 

баве се многи, нарочито представници предузећа, организације за стандардизацију, Светска 

трговинска оргаснизација -WТО.  

Пројектовање, испитивања и контролисања заснивају се на  стандадима и стандардизованим 

методама. (Нпр. СРПС EN 12464-1:2013- Светлост и осветљеnjе - Осветљеnjе радних места - 

Део 1: Радна места у просторијама  

 
1.2 Међутим опрему за осветљеnjе и изворе светлости -сијалице, обрађивала је  Комисија KSN 34, 
основана 1956 од представника Југословенског електротехничког комитета (ЈЕК-а). На самом 
почетку доносила је и чисто националне стандарде које је захтевало тадашње пословно 
окружење. Током 20 века Комитет IEC/ТC 34, а самим тим и Комисија KSN 34/СЗС, развијала је 
стандарде за сијалице и придружену опрему која се производила  и стандарде за одговарајућа 
испитивања у духу развоја технологије сијалица и придружене опреме водећих светских 
произвођача.  
Она је доносила „ JUS“ стандарде из ове области и свој рад је наставила и до данас са 
измењеном ознаком Комисије KS N034.- Сијалице и придружена  опрема. Програм рада комисије 
KS N034 се односии далје  на сијалице и пратећу  опрему. Са  аспекта спецификација за светиљке 
и стартере; подножја и поднош ке за сијалице и различиту придружену опрему која није 
обухваћена радом других техничких комитета..Данас Комисија  KS N034 прати рад следећих 
међународних и европских Комитета: 

1. CLC/ТC 34 - Lamps and rеlatеd еquиpmеnt (CENELEC Tehnički komitet) 
      2.  IEC/ТC 34  - Lamps and rеlatеd еquиpmеnt  (IEC Tehnički komitet) 
CIE нема стандарде за опрему за осветљеnjеза сада, а такође ни ISO. 
Историја KS N034 на неки начин прати  динамику развоја  ИСС (од Југословенског завода за 
стандардизацију до Савезног завода за стандардизацију ) а  у својој тежњи да корисницима укаже 



на  важност потребе за стандардизацијом сијалица и придружене опреме и применом истих у 
пројектоваnjу, производњи, испитивању, избору, употреби  и трговини. Дакле, данас актуелна KS 
N034 – Сијалице и придружена опрема, је једна од најстаријих комисија у ИСС.. Комисија је 
пратила рад комитета  IEC/ТC 34, њихове стандарде преводила и објављивала као JUS стандарде 
(касније JUS IEC стандарде) и данас СРПС  EN...као и СРПС ISO/CIE..., СРПС IEC. 
Током 2013 године водила се дискусија, на међународном плану и код нас,  после које је ова 
комисија добила на светској сцени, поред постојећих подкомитета SC 34A-Сијалице, SC 34B- Грла 
за сијалице, SC 34C-Предспојни уређаји, SC 34D-Светиљке,  још један покомитет SC34EТC34  - 
Lighting systеms (Системи осветлјења). 
 
 
1.2 ПОСЛОВНО КРУЖЕЊЕ 

*Циљ овог рада је промоција новог подкомитета SC34Е/IEC- Lighting systеms, Техничког комитета 

ТC34/IEC - Luminaires and accsesoir equipement, и новог техничког комитета ISO-a ТC274- Light and 
Lighting., а такође  и стандарда које доносе као битног алата у будућем пројектаовању и постизању 
квалитетног нивоа осветљености, оправдане енергетске ефикасности, поузданог и безбедног рада 
електричне инсталације осветљења, затим и потребне безбедности по човека од утицаја 
електричне опреме. 
Пословима по питањима улоге стандарда 
-у трговини, баве се многи, нарочито представници предузећа, организације за стандардизацију, 
Светска  трговинска оргасниyација -WTO.  
-у пројектовању, испитивању, и контролисању баве се пројектанти, дизајнери, лабораторије чија се 
мерења заснивају на стандардизованим методама. 
У контексту намера да се Република Србија што пре интегрише у Eвропску унију, приводи се крају 
процес усаглашавања националног са европским законодавством, који се врши путем преузимање  
Директива Новог приступа EУ. На основу тог процеса, комисије за стандарде ИСС врше 
усаглашаваnjе српских стандарда са европским стандардима и то усвајањем европских стандарда 
као националних, а посебно европских хармонизованих стандарда, који су у директној вези са 
имплементацијом нових директива. Усвајање методом корице од 1992. године, уколико није било 
стандарда преведених на српски језик  било je могуће, али је постојала тенденција, из едукативних 
разлога. 

 



 
Према Републичком Заводу за статистику, најважнији технички, индустријски и економски 
индикатори у области активности комисије једног треутка су били, кад је било производње, да је 
производња опреме за осветљење на годишњем нивоу у Републици Србији око 62000 комада. 
Сијалице и придружена опрема се у Републици Србији практично не производе, већ се углавном 
увозe. Статистички подаци о томе данас  нису ми познати. Ово данас значи да је укупан увоз 
опреме за осветљење на годишnjем нивоу у динарима („x“ x цена 1 комада). 
После 2004 сви постојећи  JUS стандарди постају СРПС стандарди, а ревидована и нова издања 
истих се објављују без превођења, уз потребан национални предговору. Осим тога, приликом 
преузимања европских као српских стандарда, морали су се повући сви конфликтни национални 
стандарди за исте предмете стандардизације. Сходно томе и Комисија KS N034 преузима 
стандарде које доноси Eвропски комитет за стандардизацију у области електротехнике - 
CENELEC. У овој области су преузети скоро сви објављени EN стандарди (≥90% ) 
Аспекти пословног окружења Међународних и Eвропских комитета из ове области су  сразмерни 
са техничким, индустријским и економским индикаторима њиховог пословног окружења. Ово 
окружење се знатно разликује од окружења у Србији али без обзира на ову чињеницу Комисија KS 
N034 израђује и доноси пре свега стандарде према програму Комитета CLC/TC Z34 и IEC/ТC 34. 
 
 
1.2 ЗАХТЕВИ ТРЖИШТА 
 
Купци стандарда из надлежности Комисије KS N034 и KS Z169 су произвођачи, сертификациона 
тела и испитне лабораторије, пројектанти, крајњи корисници, трговци, потрошачи, државне 
организације итд. Они би требало да су активно заступљени кроз рад у Комисијама и KS N169 и 
KS N034, мада за сада не у довољној мери. 
Стандарди из надлежности Комитета ТC 34  су широко прихваћен како на регионалном тако и на 
националном нивоу. У Eвропи, CENELEC усваја стандарде кроз паралелне утврђене поступке , 
док у IEC-у постоји неколико уведених измена. Хармонизација и усвајање стандарда (са ANSI 
такође познат као ANSI_ANS LG, Амерички национални стандард за осветљење), JIS, итд) је 
веома ажурна, што је резултирало да су  мања одступања стандарда широм света, па и код нас. 
Углавном, ово је подручје одржавања стандарда из области сијалица и придружене опреме, због 
брзих технолошких промена у области осветлења, тржиште је стално тражило да задржи 
постојеће стандарде до одређеног датума. Сада се појављује област развоја потпуно нових 
стандарда , посебно за LED производе.  Постоји тржиште које  треба да дефинише захтеве за 
нове сијалице (CFL и LED са интегрисаним предспојним  уређајима), тако да буду компатибилне 
са постојећим инсталацијама. PRESKO радна група CENELEC-а већ разматра ова питања за 
ревизију многих стандарда. .  
Стандарди и публикације из надлежности Комисије KS Z169  и KS N034 се користе као подршка 
прописима Републике Србије, а могу послуже  и као основа за уговараnjе између извођача радова 
и корисника услуга. 
 
 
2  ТЕХНОЛОШКИ ТРЕНДОВИ 
 
Стандарди које треба прилагодити захтевају уштеду енергије, минијатуризацију и координацију 
ради компатибилности између производа за осветљење. Брзе промене се одвијају такође и у 
аутомобилској индустрији. Побољшање стандарда ће морати да се бави последицама 
регионалних напора у променама као и утицајима производа на животну средину. 
Коришћење алтернативних извора светлости (Light Emitting Diode - LED и OLED) и употреба 
сијалица са компактним пражњењем које раде на високим фреквенцијама, доводи до тога да је 
потребно да се развијају нови стандарди. Брзо увођеnjе LED извора светлости на тржишту је 
променило традиционални приступ конструкције светиљки па је брзо порасла разноликост извора 
светлости доступних за уградњу у светиљке. Рад ТC 34  је критичан на управљању безбедношћу и 
аспекатима квалитета околине. У будућности се очекује већа употреба PAS докумената који треба 
да подрже ове аспекте. 
Нови захтеви у вези са утицајем електромагнетских поља (EMС) су довели до потребе за развојем 
производа и пратећих  стандарда по овом питању. 



Постоји потреба за решењима у будућности као што су дигитални адресабилни интерфејси за 
осветљење  који се разматрају у  подкомитету SC 34C/IEC. Ова нова решења требало би да 
гарантују компатибилност  везе између нових светиљки и управљачких кола. Неопходни услови 
треба да се поправе да гарантују безбедност и електромагнетску компатибилност. Да би се то 
постигло, постоји потреба за блиском сарадњом комитета ТC34 са ТC23-Прибор, а посебно са 
SC23B, односно IEC/TC 22-Енергетска електроника, ТЦ76-Оптички каблови и друи комитети. 
У Републици Србији је  није добро познат ниво развоаја технологије производње светиљки нити 
поређенје нјихово са технологијом светских водећих произвођача, али уско је повезан са 
технологијом и квалитетом увезених сијалица , управљачких уређаја и остале придружене опреме. 
 
 
3  ТРЖИШНИ ТРЕНДОВИ 
 
Постоје различите процене о употреби више енергетски ефикасних производа и LED диода; 
Предвиђање је да ће до 2020 године ови производи у техници осветљења бити у већини. Важно је 
да наши стандарди држе корак у вези са тим и да могу подржати те будуће тржишне трендове. 
Значи да је основни правац рада Комисије KS169 /ИСС i KS 034/ИСС праћење рада Техничких 
комитета TC169/ISO, TC 50/ISO TC34/IEC, CLC/SR 34, ISO TC274  и CIE публикација и стандарда., 
односно упознавањ са и  рад на новим технологијама извора светлости– сијалицама. 
 
 
4  ЕКОЛОШКО ОКРУЖЕЊЕ 
 
Индустрија је данас веома свесна потребе да се развијају  производи који имају маnjи утицај на 
животну средину, користећи документ SRPS IEC 109-Упутство за безбедност.и узимајући у обзир 
питања  животне средине у току одржавања и развоја стандарда. Смањење штетних ефеката на 
животну средину предвиђа побољшања (мање токсични производи, смањење рециклаже и  олова 
итд). 
Eфикасна употреба производа за осветљење рачуна да је  утицај на животну средину око 90% 
целог животног циклуса производа за осветљење. Коришћење већег броја енергетски ефикасних 
производа има веома позитиван утицај на смањење утицаја на животну средину. 
Рад Комисије KS Z169  и KS N034 као и стандарди из њиховe надлежности су предмет прописа 
Републике Србије. 
Област рада Комитета CLC/SR 34 је под мандатом EU па се очекује да у будућности и област 
рада Комисије KS N034 буде под мандатом EU. 
 
 

5 ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ) 
 
 

Све заинтересоване стране у Републици Србији су позване да узму учешће у раду ове комисије, 
уз осигуравањjе равноправног учешћа и заступљености свих заинтересованих страна. Могуће је и 
учешће у статусу посматрача под одређеним условима који су утврђени Интерним правилима 
стандардизације - Део 2:Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе. У чланство 
Комисије KS N034 укупно су узеле учешће 5 домаћих фирми које су наведене у решењу о 
оснивању Комисије., а у Комисији KS Z169  петнаест чланова.  
Заинтересоване стране за рад у Комисији су произвођачи опреме за осветљење, пројектанти, 
извођачи радова (инсталатери), сервисери, трговци, лабораторије, државне организације итд. 
Комисије имају задатак да раде на њиховом укључењу у рад. 
 
 
6  УКЉУЧИВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 
Технологије и индустријске активности везане за тренд развоја нових и модерних извора 
светлости  су у Свету и Eвропи на високом нивоу и уско су везане за мали број водећих 
произвођача. Мала и средња предузећа ( SME) се укључују у токове тржишта у оквиру својих 



економских и техничких могућности, што је случај и са предузећима у Србији, која углавном увозе 
сијалице и придружену опрему. 
У Србији су мала и средња предузећа на неки начин укључена као заинтересоване стране у рад 
Комисије KS Z169  и KS N034  али не у довољној мери. Постоји потреба да се охрабре мала и 
средња предузећа за укључивање у рад Комисија. 
 
 
7  ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈА 
 
7.1Стратегија , планираnjе, развој и прилагођаваnjе међународних стандарда 
 
Комисије треба да процене расположиве стандарде за њихову примењивост у новом технолошком 
развоју, као што је примена сијалица на вишим фреквенцијама, примена алтернативних извора 
светлости-светлеће диоде (LED). Такође Комисије треба да раде и на развоју посебних стандарда 
са перформансама за безбедност за оне области у којима то није већ предузето. Комисије ће 
наставити да побољшавају техничке садржаје публикација и припрему нових техничких услова 
који прописују унапређеnjе технологије опреме за осветлење.  
Следећи социјалне, здравствене и објективноси околине, Технички комитет ТC274 ISO -Light and 
Lighting, сарађује са партнерским организацијама, међународним и регионалним,  (ТC 169 
/CENELEC Light and Lighting,  затим са  CIE/TC1-7 и осталим дивизионима (а у складу са Council 
Resolution 19/1984  и Council Resolution 10/1989) затим са  IEC/TC 34. IEC/TC 22 IEC/TC 23 IEC/TC 
76 и тд  и ITU(International telecomunication Union) и уствари у сарадњи са CIE доноси ISO Техничке 
спецификације (ISO/TC), ISO јавно доступне спецификације (ISO/PAS), Техничке извештаје 
ISO(/TR) за потребе трговања и ISO/IEC/CIE стандарде.  
 
 

 
 

 

Исте стандарде током наредне године усваја CEN/SENELEC и објављује као EN, са или без 

националних разлика .  

 
7.2 Циљеви и термини ( по пројектима ) 

 
Сарадња са међународним и европским организацијама има за циљ– пуноправно чланство у 
европским организацијама за стандардизацију CEN, CENELEC, и ETSI 
• Основа за остваривање циљева наше земље је :приступање Светској трговинској организацији , 
и - придруживање EU. Да би се постигао циљ ИСС ради по Zakonu o standardizaciji („Službeni 
glasnik RS“, broj 36/09) 



7.3 Листа пројеката приоритета  

Утврђиваnjем листе пројеката приоритета на изради стандарда свака, па и наша земља,  
доприноси  развоју националне стандардизације и њеном бржем оспособљаваnjу да се припреми 
за период после 2015 и прилагоди на захтеве Светске трговинске организације. 

Нови предмет рада ТC274 ISO -Light and Lighting, који је у току NWIP(New Work Item proposel) 
садржи - "Energy Performance of Lighting in Buildings" (референце из документа N 0095 and N 0096) 
 
7.4 Нови послови који се се отварају односе се на : 
 
 1.Више фреквенције - FDIS (безбедност Очекују се 2014-12) 
2.LED - FDIS (Перформансе); 2014-06 
3.Eфикасност (Пројекат EN 62442-1) (Перформансе); 2015-12 
4.Припрема EN 62504. Издаnjе 2 – LED - термини и дефиниције; 2016-12 и додатно  ради се на 
развоју  посебне примене LED (light-emiting diode) и OLED(organic light-emiting diode) 
5. Усаглашавање СРПС EN 50172:2012  Emergency escape lighting systems и SRPS EN 1838:2014- 
Примена осветљења- Сигурносно осветљеnjе ( EN 1838:1999 Lighting applications - Emergency     
lighting)   
6 Смањење употребе ниско ефикасних сијалица LFLs(Т12 и са фосфором Т8) и управљачких 
уређаја ( трансформатори за халогене изворе и пригушнице  са великим губицима, сијалице са 
усијаним влакном Живине HID сијалице     и тд. видети ISO/IEC DIR 1:2013. 

 
, 

  
 
За реализацију ових циљева потребно је  укључити што већи број заинтересованих страна. 
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