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СВЕТЛОСНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ОДЛЕЂИВАЊЕ И ЗАШТИТУ ОД
ЗАЛЕЂИВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА
1. УВОД

Појава иња, леда или снега веома је опасна за ваздушни саобраћај, јер преставља повећање тежине
ваздухоплова и пораст сила отпора, што негативно утиче на управљивост летелицом. У пракси то значи да се
у времену од октобра до априла, када се спољне температуре ближе нули – до стварања иња долази код
температура почев од + 30 С - мора на свим аеродромима формирати тимови за одлеђивање или заштиту
од залеђивања основних делова ваздухоплова. Иако ће се ово предавање бавити проблематиком
светлосног обележавања потребно је да се дотакнемо основних појмова из ове проблематике и то:
− Одлеђивање ваздухоплова (енгл. De-Icing) подразумева поступак, којим се иње, лед или снег
одстрањују са површина ваздухоплова. Поступак је неопходан за ваздухоплове, који у условима
падавина стоје дуже време – већином преко ноћи – на платформи аеродрома. Слој леда или
нападаног снега мора се одстранити, што у овим случајевима представља прву фазу заштите, која се
обавља још на позицијама за паркирање.

Слика 1. Одлеђивање ваздухоплова
−

Заштита од залеђивања ваздухоплова (енгл. Anti-Icing) подразумева превентивни поступак којим се
помоћу посебних смеша онемогућава да се у одређеном временском периоду на површинама
ваздухоплова формира или акумулира иње, лед или снег – време дејства заштите (енгл. Holdover
Time, HT) је очекивано време дејства течности за заштиту од залеђивања.

Слика 2. Заштита од залеђивања ваздухоплова
− Штићене површина ваздухоплова - заштита при појави лапавице и ледене кише односно
уклањање наслага иња, снега и леда обавља се са крила, хоризонталном и вертикалном
стабилизатору и трупу ваздухоплова.
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Слика 3. Штићене површине ваздухоплова
− Обављање поступка одлеђивања или заштите од залеђивања - третман ваздухоплова обављају
специјално обућени аеродромски радници уз помоћ стабилних (котлови за мешање и грејање
течности) и мобилних (специјална оперативна возила, покретне степенице, мердевине и сл.) уређаја
по процедурама одобреним од стране надлежних органа. У Србији су то Директорат цивилног
ваздухопловства (CAD), Агенција за контролу летења (SMATSA) и авио-компанија Аир Србија (Air
Serbia).
НАПОМЕНА: У даљем тексту ће се уместо дугога назива „поступак одлеђивања и спречавање залеђивања“
користити међунарнодно коришћена скраћеница (енгл. De-icing/Аnti-icing, DAI).

2. СВЕТЛОСНА ОПРЕМА ПРИ ПОСТУПКУ DAI

Отежавајући фактори спровођења поступака DAI представљају неповољни временски услови и услови
смањене видљивости (Low Visibility Procedures, LVP). То значи да је неопходна уградња одговарајуће
светлосне опреме, помоћу које се обавља сигурно вођење ваздухоплова према позицијама за третман и
после према рулним стазама TWY А и TWY В. Светлосно обележавање се састоји од светиљки у оси рулних
стаза (TAXIWAY CENTRE LINE – TСL), светиљки Пречки за заустављање (STOP BAR - SB) и од осветљених
знакова за обележавање (SIGNS).
Сем овог „оперативног“ светлосног обележавања Платформа Д је опремљена рефлекторским
осветљењем позиција и постројења за припрему течности, локалним осветљењем третираних ваздухоплова
као и светиљкама за обележавања препрека у ваздухопловству. Ове врсте осветљења нису предмет
предавања.

3. СИСТЕМ СВЕТЛОСНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА (ССО)

На аеродрому „Никола Тесла“ у Београду уграђен је Систем светлосног обележавања, које се користи
у условима добре и смањене видљивости. Овај систем као и систем за даљинско управљање и мониторинг
стања мора се доградити, како би радници Одељења за одлеђивање и спречавање залеђивања могли боље
обављати своје радове (третман ваздухоплова). Одељење и сада ради по светским стандардима и начину
рада, обуке и процедурама примењиваним на свим светским аеродромима (Лондон, Њујорк, Франкфурт,
Праг, Москва и др.).

3.1.

ПОСТОЈЕЂЕ СТАЊЕ ССО

Тренутно су за поступак DAI издвојене две позиције – једна на рулној стази Х (TWY H) и друга на
рулној стази М (TWY M), чије су осе опремљене светиљкама, али без Пречки за заустављање.
Обављање поступка има низ мана, јер обе позиције нису довољно осветљене, удаљене су од
постројења за припрему течности и сем тога обављање третмана блокира кретање других ваздухоплова
(слика 4).
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Слика 4. Позиција на TWY М

3.2.

ПЛАНИРАНА ДОГРАДЊА СИСТЕМА

Ови недостаци биће отклоњени после изградње и стављања у рад одвојеног простора за третман
одлеђивања и спречавање залеђивања - нове Платформе Д (APRON D). Ова површина ће омогућити
пролазност Платформе Ц (APRON С) са којом ће бити спојена продужетком рулне стазе Ф (TWY F) и која ће
бити повезана са рулним стазама А и Б (TWY А и TWY В), што је приказано на слици 5.

Слика 5. Садашња и будућа ситуација Платформи и маневарских површина
На платформи Д (APRON D) биће омогућено да се истовремено обавља третман два авиона кодног
слова „C“ (референтни ваздухоплов је Airbus A321-NEO PW) или третман једног авиона кодног слова „Е“
(референтни ваздухоплов је Boeing B 747 400) и у ванредном поступку и класе „F“ (референтни ваздухоплов
је Airbus A380-800GP) са њиховим поласком на полетање према рулним стазама А и Б (TWY А и TWY В).
За безбедно вођење ваздухоплова кроз Платформу Д, како за обављање третмана заштите од
залеђивања тако ради проласка кроз њу, потребно је изградити поуздан систем светлосних линија са
позицијама за третман ваздухоплова са Пречкама за заустављање на месту тог третмана. За улазак на
Платформу Д биће продужена рулна стаза Ф (TWY F) опремљена светиљкама осе (TСL F) са новом Пречком
за заустављање F 4 (SB – F4), помоћу које се регулише улазак/излазак са/на Платформу Д.

Слика 6. Светлосне линије и Пречке за засутављање платформи Д (APRON D)
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На Платформи Д биће инсталиране три светлосне линије са три Пречке за заустављање.
Линија Д 1 – опремљена је једносмерним светиљкама зелене боје (green – g) и намењена је за
довођење авиона класе „C“ (A321-NEO PW) до паркинг позиције Д1 омеђене Пречком за
заустављање SB – F 5 са једносмерним светиљкама црвене боје (red – r). Предвиђена је могућност
проласка према ТWY B (правац RWY 12) или ТWY А (правац RWY 30).
 Линија Д 2 – опремљена је једносмерним светиљкама зелене боје (green – g) и намењена је за
довођење авиона класе „C“ (A321-NEO PW) до паркинг позиције Д2 омеђене Пречком за
заустављање SB – F 6 са једносмерним светиљкама црвене боје (red – r). Предвиђена је могућност
проласка према ТWY B (правац RWY 12) или ТWY А (правац RWY 30).
 Линија Д 1А – опремљена је двосмерним светиљкама зелене боје(green/green – g/g), јер има
двоструку намену. Прва намена је довођење авиона класе Е или F до паркинг позиције Д1А
омеђене Пречком за заустављање SB – F7 са двосмерним светиљкама црвене боје (red/red – r/r).
После извршеног третмана одлеђивања/спречавања залеђивања ваздухоплови одлазе sa позиције
Д1А према ТWY B (правац RWY 12) или ТWY А (правац RWY 30). Друга намена линије Д 1А је да се
кроз Платформу Д омогући пролазак авиона према Платформи Ц (APRON С) и даље према
Платформама А и Б (APRON А, APRON В).


3.2.1. СВЕТЛОСНА ОПРЕМА НА РУЛНИМ СТАЗАМА

Светлосне линије (TAXIWAY CENTRE LINE – TСL) и Пречке за заустављање (STOP BARS) формирају се
помоћу светиљки уграђених у коловоз платформе. Коришћене су једносмерне (Линије Д1 и Д2 и Пречке
SB–F 5 и SB–F 6) и двосмерне (Линија Д1А и Пречке SB–F 4 и SB–F 7) светиљке истог типа, које се постављају
у уграђене базе.

Слика 7. Уградња двосмерне светиљке осе TEL.
Пречке за заустављање (STOP BAR - SB) имају, поред 7 уградних светиљки, по пар надградних светиљки
постављених са сваке стране Пречке. У склопу Платформе Д (APRON D) уграђене су укупно 4 Пречке за
заустављање. Једносмерне пречке SB – F5 и SB – F6 имају намену да заустави авион на локацији за
обављање третмана. Двосмерна пречка SB – F7 има двоструку намену – заустављање авиона на локацији за
третман и регулисање проласка авиона кроз Платформу Д (APRON D). Двосмерна пречка SB – F4 намењена
је за регулисање уласка или проласка авиона на/кроз Платформу Д (APRON D).

3.2.2. СВЕТЛЕЋИ ЗНАЦИ

Светлећи знаци (SIGNS) постављају се на траси кретања ваздухоплова и дају информације о путањи или
обележавање позиција, на којима се ваздухоплов мора обавезнo зауставити.
Информативни осветљени знаци – информације о правцу кретања дају се помоћу алфанумеричких
ознака и стрелица исписаних црним словима величине 300 мм на жутој позадини. Знаци су допуњени
локацијским обележјем актуелне рулне стазе, што је исписано жутим словима исте величине на црној
позадини.
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Слика 8. Информативни осветљени знаци на изласку према рулним стазама Б (TWY В) и А (TWY А)
Наредбодавни осветљени знаци - намењени су за обележавање места за обавезно заустављање
ваздухоплова, у нашем случају су то Пречке за заустављање SB – F4, SB – F 5, SB – F6 и SB – F7. Ознаке
Пречки за заустављање су исписани белим словима величине 400 мм на црвеној позадини.

Слика 9. Наредбодавни осветљени знак SB – F5

4. ЕНЕРГЕТИКА БЛОК-а 6 И ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ ССО

Светиљке оса и Пречки за заустављање чине једну целину названу БЛОК 6, у оквиру које се врши
електроенергетско напајање светиљки и уређаја и у оквиру које се обавља управљање.
Електроенергетско напајање – светиљке су повезане у два независна серијска струјна круга, који се
напајају преко два посебна Регулатора константне струје (РКС) обележена са ознакама Блок 6/А и Блок 6/Б.
Повезивање у два независна струјна круга оставља могућност коришћења и у случају отказивања једне
половине енергетског напајања.
Даљинско управљање – за даљинско управљање је коришћен постојећи систем даљинског
управљања и мониторинга AMS/LMS. Поменути систем користи оптичке каблове за предају команди и
сигнала између Централне јединице LCU и конвертора LMС. Од конвертора воде се према модулима LLС
смештеним код сваке светиљке сигнални каблови. То значи да све светиљке у оси (ТСL) и у Пречкама за
заустављање (SB) имају своју адресу помоћу које се програмски формирају светлосне праве или криве
линије (лукови). Софтверски програм преноси команде према извршним модулима на терену, чиме се
обавља укључивање/искључивање Пречки за заустављање црвене боје SB – F4, SB – F5, SB – F6 и SB – F7 са
аутоматским искључивањем/укључивањем припадајућих секција светлосних линија зелене боје на рулним
стазама D 1, D 1А и D 2. Софтверски програм обезбеђује међусобну зависност између укључене пречке за
заустављање SB и припадајућих делова светлосних линија TEL – светиљке припадајућих делова светлосних
линија зелене боје морају се аутоматски искључити у тренутку укључења црвене попречне линије неке од
SB. Тиме је обезбеђено сигурно заустављање ваздухоплова на тој линији и наставак кретања ваздухоплова у
смеру ка полетању дозвољава се ручним искључењем Пречке за заустављање SB са аутоматским
укључењем припадајуће светлосне линије TEL.
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Оперативно управљање – оперативно управљање обавља Земаљски Контролор Летења (Ground
Control Dispatcher), који је преко радиостанице повезан са пилотом конкретног ваздухоплова и са
Координатором поступка DAI. Оперативно управљање ССО обавља се помоћу тастера приказаних на
управљачким екранима (touchscreen) Радних станица WS 1 (TWR) и WS 3 (GROUND).

Слика 10. Радна места WS 1 (TWR) и WS 3 (GROUND)
Управљање кретањем приказано је на примеру 3 ваздухоплова следећој слици бр. 11.

Слика 11. Приказ кретања ваздухоплова
1. Линија Д 1 – ваздухоплов класе „C“ (A321-NEO PW) заустављен је испред Пречке за заустављање
SB – F 5 и на њему се обавља третман заштите од залеђивања. У тренутку третмана програмски
су укључене светиљке Пречке за заустављање и искључене су светиљке осе рулне стазе Д 1.
После обављеног третмана, искључује се пречка SB – F 5 и укључују се светиљке осе (светлосни
лук), које у овом случају водеваздухоплов кроз десни лук према ТWY А.
2. Линија Д 2 – приказана је линија кретања ваздухоплова класе „C“ (A321-NEO PW) према месту
за третман заштите од залеђивања, које је омеђено Пречком за заустављање SB – F 6. Следеће
две линије приказу могућност наставка на полетање у смеру 12 или 30. У тренутку доласка
авиона на позицију испред Пречке за заустављање SB – F 6, која је укључена, укључене су
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светиљке осе рулне стазе Д 2 све до ове Пречке. Истовремено су искључене све светиљке обе
осе рулних стаза (светлосни лукови), који воде према ТWY B и ТWY А. После обављеног
третмана искључује се Пречка за засутављање SB – F 6, укључују се светиљке осе које у овом
случају воде ваздухоплов кроз леви лук према ТWY B.
3. Линија ТWY F – ваздухоплов је заустављен испред Пречке за заустављање SB – F 4 и чека дозволу
за улазак на Платформу Д. У том тренутку су укључене светиљке Пречке за заустављање SB – F 4
и искључене су одговарајуће деонице светиљки оса рулних стаза Д1, Д2 и Д1А. У тренутку
добијања дозволе за улазак на Платформу, искључују се светиљке Пречке за заустављање SB – F
4 и укључују се светиљке неке од оса Д1, Д2 или Д1А, која је одређена за коришћење.

5. ЗАКЉУЧАК

Изградњом нове платформе Д (APRON D) аеродром „Никола Тесла“ добија нову површину, на којој ће
моћи да се обавља третман одлеђивања и заштите од залеђивања без блокирања саобраћаја у другим
деловима маневарских површина. Платформа се мође такође користити за пролазак ваздухоплова, чиме се
добија још једна веза Платформе Ц са ТWY B и ТWY А. С обзиром на редовно повећање ваздушног
саобраћаја у летњој сезони, Платформа Д се може такође користити за паркирање односно прихват и
отпрему ваздухоплова у путничком или теретном саобраћају.

У предавању је коришћена следећа литература односно материјали:
1. Пројектна документација „Платформа за одлеђивање и заштиту од залеђивања“, Машинопројект .
2. International standards and recommended practises, Aerodromes, Annex 14, Volume I, Aerodrome Design
and Operations.
3. Aerodrome Design Manual
4. Шеме маневарских површина и фотографије (Јелена Кундрат, Ж.Сувоћаров)
5. Шеме кретања ваздухоплова (Петар Миросављевић)
Аутор
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ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST LED SVETILJKI

Apstrakt
Da bi električna oprema mogla da se slobodno stavi u upotrebu i na tržište, ona mora da
ispuni zahteve (uslove) za elektromagnetsku kompatibilnost, koja predstavlja sposobnost
različitih uređaja da rade bez međusobnog ometanja. Pod električnom opremom se smatra
svaki aparat kao završen uređaj ili kombinacija tih uređaja koji su kao samostalne
funkcionalne jedinice namenjene krajnjem korisniku, kao i komponente ili podsklopovi
namenjeni za ugradnju u aparat od strane krajnjeg korisnika. Svaki uređaj može da
prouzrokuje elektromagnetske smetnje kod drugih uređaja i/ili na njega smetnje koje potiču
od drugih uređaja mogu da utiču pogoršavajući njegove radne karakteristike.
Svetlosna oprema se po ovom pitanju ne razlikuje od ostalih električnih uređaja i za nju
(svetiljke kao integrisane sisteme ili pojedinačne komponente unutar istih) postoje određena
pravila definisana međunarodnim standardima ili preporukama kojima se uređuje bezbednost
ove opreme. Prateći globalni trend i sve veće prisustvo i popularnost LED tehnologije (i u
uličnom osvetljenju), autor se odlučio za analizu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)
kod LED svetiljki i uslova koje moraju zadovoljiti da bi pravilno radile u istom
elektromagnetskom okruženju.

Uvod
Prema definiciji iz „Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti“ ("Sl. glasnik RS", br.
13/2010), elektromagnetska kompatibilnost je sposobnost opreme da u svom
elektromagnetskom okruženju radi na zadovoljavajući način i da ne prouzrokuje nedozvoljene
elektromagnetske smetnje drugoj opremi u tom okruženju, pri čemu je elektromagnetska
smetnja svaka elektromagnetska pojava koja može pogoršati rad opreme, kao što je
elektromagnetski šum, neželjeni signal ili promena u samom mediju emitovanja
elektromagnetskih talasa. Imunost (osetljivost) je sposobnost opreme da u prisustvu
elektromagnetske smetnje radi bez pogoršanja njenih radnih karakteristika u skladu sa
predviđenom namenom. Elektromagnetsko okruženje su sve elektromagnetske pojave koje su
prisutne na određenoj lokaciji na kojoj se postavlja ispitivana oprema.
Elektromagnetno polje je sprega električnog i magnetnog polja, gde električno polje izazivaju
naelektrisanja koja miruju, a magnetno polje pokretna naelektrisanja (električna struja).
Elektromagnetski signali (talasi) su posledica generisanja promenljivih električnih struja i
napona, pri čemu se oni mogu iskoristiti da prenesu informaciju od jedne do druge tačke ili
predstavljaju neželjenu pojavu u kom slučaju se mogu tretirati kao elektromagnetske
smetnje (EMI - Electromagnetic interference). EMI mogu negativno uticati na rad AM
radija, mobilnih telefona, televizije, audio opreme, itd... Elektromagnetske smetnje mogu
nastati kao neželjena posledica planiranih (željenih) prenosa (npr., radio i TV stanice, mobilna
telefonija) ili kao posledica neplaniranog (neželjenog) zračenja (prenosna mreža, od elektrana
do razvodnih postrojenja).
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U izvesnoj meri, elektromagnetske smetnje mogu biti izazvane prirodnim pojavama (udar
groma, atmosfersko zračenje, polarna svetlost...), ali je uticaj ovog tipa elektromagnetskih
signala zanemarljiv kada se posmatra kroz efekte koje mogu imati na nivou električne
opreme. Od mnogo većeg značaja su tehnički izvori elektromagnetskih smetnji, tj. oprema
induktivnog, kapacitivnog ili rezistivnog tipa koja radi sa prekidačkom elektronikom (npr.
električni motori, transformatori, grejači, izvori svetlosti, balasti, napajanja, automobilski
sistemi za paljenje, mobilni telefoni...). Dva glavna potencijalna izvora elektromagnetskih
smetnji su prekidački izvori napajanja i motorni pogoni (upravljačka i regulaciona elektronska
kola motora). Napajanja predstavljaju sve manji problem po pitanju EMC jer većina
kvalitetnih uređaja sadrži PFC blok (blok za korekciju faktora snage - vrednost faktora snage
je direktno vezana sa prisustvom viših harmonika i potencijalnim EMI problemima).

Slika 1. Potencijalni izvori elektromagnetskih smetnji

Glavna karakteristika elektromagnetskih smetnji je njihova frekvencija. EMC standardi
generalno pokrivaju frekventni opseg od 0 Hz do 400 GHz. Ipak, mora se naglasiti da nisu sve
zone (delovi frekventnog opsega) regulisane standardima. Većina potrošača povezanih na
električnu mrežu predstavljaju za nju nelinearno opterećenje, tj. vuku iz mreže struju koja ne
prati sinusoidalni oblik napona. Usled toga se generišu dodatne struje čije frekvencije
predstavljaju celobrojni umnožak mrežne frekvencije (u Evropi 50 Hz), a koje se nazivaju
harmonicima (harmonijskim izobličenjima struje) koji mogu biti i do 50-og reda (tj. i do
2.5 kHz, a u nekim delovima sveta do 3 kHz jer je frekvencija mreže 60 Hz). Od kraja ovog
opsega pa sve do frekvencije od 9 kHz, nalazi se frekventni opseg koji trenutno nije regulisan
standardima. Iznad 9 kHz počinje HF (High frequency) opseg koji se još naziva i RF opseg
(radio talasi). Ovaj opseg pokriva sve frekvencije od par kHz do nekoliko GHz. EMC
standardi definišu frekvenciju od 400 GHz kao gornju granicu, iako još uvek nisu definisana
testiranja za tako visoke frekvencije. Važeći standardi definišu testne procedure za opseg od 9
kHz to 1 GHz, dok neki noviji standardi idu i do 2 GHz ili nešto više. Kompjuteri i
komunikaciona oprema koriste osnovne frekvencije koje su već iznad 2 GHz, a imajući u vidu
i više harmonike, ta granica više nije dovoljna da pokrije sve potencijalne RF probleme.
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Postoje 4 načina nastajanja elektromagnetskih smetnji (slika 2), uz napomenu da je RF opseg
generalno podeljen na provodni (kondukcioni) i zračeni (radijacioni) opseg. Za nastanak EMI
potrebno je da postoji: 1) izvor elektromagnetske energije 2) prijemnik (žrtva) koji ne
funkcioniše pravilno zbog te energije i 3) veza (sprega) između prethodna dva kojom se
energija prenosi od izvora ka prijemniku (slika 2).

Slika 2. Načini nastajanja elektromagnetskih smetnji



Galvanska ili direktna sprega (conductive coupling) se javlja kada je veza između
izvora smetnji i prijemnika (žrtve) ostvarena direktnim električnim kontaktom kroz
provodni medijum (npr. provodnik, kabl, koaksijalni kabl, metalno kućište, električne
veze na štampanoj ploči…). Ove smetnje zavise i od provodnika u kojima nastaju:
1) CM (common-mode) režim - EMI se javlja u bilo kojem provodniku (jednofazni ili
trofazni sistem) i uvek se kreće ka zemlji (PE provodniku, slika 3a). CM smetnje
nastaju kao posledica rasutih kapacitivnosti u sistemu, često između
poluprovodničkih sklopova i odvodnika toplote. Češće se javljaju u opsegu visokih
frekvencija.
2) DM (Differential-mode) režim – EMI se javlja između dva provodnika (faza i nula
u jednofaznom sistemu, slika 3b). CM smetnje nastaju kao posledica parazitnih
komponenti u električnom kolu (ekvivalentna redna otpornost (ESR) ili
induktivnost (ESL) – realne impedanse gube na tačnosti na višim frekvencijama).
Ove smetnje se obično javljaju na nižim frekvencijama i vezane su za prekidačku
frekvenciju primenjene elektronike (napajanja ili pogonska kola motora (motor
drives)).

Slika 3a. CM režim

Slika 3b. DM režim
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Induktivna ili magnetska sprega (inductive/magnetic coupling, slika 4) se javlja tamo
gde je između izvora i žrtve kratko rastojanje (tipično manje od talasne dužine).
Strogo uzevši, postoje dva tipa induktivne sprege - električna i magnetska indukcija,
pri čemu se električna indukcija smatra kapacitivnom spregom i objašnjena je u
nastavku. Ovaj tip smetnji se javlja kada postoji promenljivo magnetno polje između
dva paralelna provodnika na udaljenosti tipično manjoj od talasne dužine, a promena
napona se indukuje duž provodnika “žrtve”.



Kapacitivna sprega (capacitive coupling, slika 4) se javlja kada postoji promenljivo
električno polje između dva susedna provodnika na udaljenosti tipično manjoj od
talasne dužine, a promena napona se indukuje duž provodnika “žrtve”.

Slika 4. Galvanska, induktivna i kapacitivna sprega za nastajanje EMI



Radijaciona (zračena) ili elektromagnetska sprega (radiative/electromagnetic
coupling) se javlja kada se izvor i žrtva EMI nalaze na velikoj udaljenosti, tipično
većoj od talasne dužine. U tom slučaju izvor i žrtva se ponašaju kao radio antene:
izvor emituje ili zrači elektromagnetski talas koji se širi kroz međuprostor, gde
prijemnik (žrtva) usput “kupi” ili prima signal.

U donjem delu RF opsega (za niže frekvencije) se pre očekuje da elektromagnetske smetnje
putuju kroz napojne vodove (provodne EMI), dok se na višim frekvencijama očekuje da
električna oprema izrači neželjenu elektromagnetsku energiju kroz vazduh (zračene EMI).
Zapravo, u gornjem delu RF opsega elektromagnetno polje provodnika neće više biti
ograničeno na same provodnike već će se provodnici ponašati kao antene i emitovati EM
zračenje, a taj neželjeni elektromagnetni talas može „pokupiti“ bilo koja druga oprema
(uređaj) koja se nađe na njegovom putu.
Iako tačne granice ne mogu biti jasno definisane, standardi obično uzimaju da je provodni
opseg od 150 kHz do 30 MHz. Zračeni opseg počinje od 30 MHz, dok njegova gornja granica
zavisi od standarda (obično 1 GHz, za neku opremu 2 ili 3 GHz). EMI kroz provodnik za
uzemljenje su takođe česta pojava u električnim kolima. EMI na frekvencijama od 2.4 GHz
mogu biti izazvane bežičnim uređajima iz grupe 802.11b and 802.11g, Bluetooth uređajima,
bebi alarmima, bežičnim telefonima, i mikrotalasnim pećnicama.
Najveći broj elektromagnetskih smetnji nastaje u frekventnom opsegu 30 – 300 MHz.
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Slika 5. Granice frekventnih opsega

Da bi se obezbedio pravilan rad različitih uređaja u istom elektromagnetskom okruženju,
električna oprema mora biti u stanju da funkcioniše bez emitovanja smetnji za druge uređaje
u blizini, kao i da bude imuna na elektromagnetske smetnje koje dolaze od drugih uređaja.
Postoji veći broj različitih standarda gde je podela izvršena upravo prema tome da li uređaj
predstavlja izvor (emisija) ili žrtvu elektromagnetskih smetnji (imunost), a osnovni standardi
prema kojima se vrše testiranja opreme su EN 55015 (emisija) i EN 61547 (imunost) – Tabela
1 (važno je napomenuti da je standard CISPR 15 iz tabele 3 identičan standardu EN 55015).
Pored elektromagnetskih smetnji koje sa javljaju u radio-frekventnom opsegu, emisija EMI
može nastati usled prisustva viših harmonika struje, promena napona, fluktuacija napona i
flikera (treperenja) u u javnim sistemima niskonaponskog napajanja (EN 61000-3-x). Takođe
treba ispitati i imunost uređaja na elektrostatičko pražnjenje, zračeno, radiofrekvencijsko
elektromagnetsko polje, električni brzi tranzijent/rafal, prenapone, magnetsko polje mrežne
frekvencije i na propade napona, kratke prekide i varijacije napona (EN 61000-4-x).
Tabela 1. EMC standardi za svetlosnu opremu prema „CENELEC Guide 25“

Standard EN 55015 definiše 3 frekventna opsega: 1) Conducted emission 9 kHz – 30 MHz
2) Radiated emission 9 kHz – 30 MHz i 3) Radiated emission 30 MHz – 300 MHz.
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Elektromagnetska kompatibilnost LED svetiljki
LED izvori svetlosti predstavljaju najpopularniju tehnologiju današnjice i sve su više prisutni
u svim segmentima spoljnog i unutrašnjeg osvetljenja. Za pravilan rad LED izvora svetlosti, u
električnom kolu LED svetiljki potrebni su tzv. „drajveri” - AC/DC pretvarači koji
obezbeđuju konstantnu DC struju (ili napon) za rad LED čipova u širokom opsegu ulaznog
AC i izlaznog DC napona. Međutim, kao i kod svih savremenih prekidačkih izvora napajanja
(SMPS – Switch Mode Power Supply) koji se koriste za svaki elektronski ili IT uređaj
(računar, mobilni telefon,...), i kod LED drajvera su izraženi problemi elektromagnetske
interferencije (čak i ako postoji integrisan blok za korekciju faktora snage). Samim tim, i
svaka LED svetiljka je kao integrisan sklop podložna istim problemima.
U standardu EN 61547:2012 (poglavlje 6.2 - Electronic lighting equipment) se kaže: „For
lighting equipment containing active electronic components which, for example, convert or
regulate the operating voltage and/or the frequency of the light source, the requirements are
given in Subclauses 6.3.2 to 6.3.4“. U tabeli 2 je data lista standarda koji definišu testne
procedure kojima LED svetiljke moraju biti podvrgnute da bi zadovoljile zahteve EMC.
Interesantno je spomenuti da isti standard kaže da je sva svetlosna oprema koja ne sadrži
aktivne elektronske komponente apriori usaglašena sa EMC zahtevima bez testiranja (HID
svetiljke sa elektromagnetskom predspojnom opremom), što znači da pre pojave LED ova
oblast nije bila od većeg značaja za ocenu kvaliteta svetiljki.
Tabela 2. Pregled relevantnih standarda za EMC testiranje LED svetiljki

U delu tabele za ispitivanje emisija LED svetiljki nisu prikazani relevantni standardi, a oni su
EN 55015 (prva četiri testa), EN 61000-3-2 (peti test) i EN 61000-3-3 (šesti test).
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U daljem tekstu je dat kratak opis svake od električnih pojava koje mogu dovesti do nastanka
elektromagnetskih smetnji, isključujući prethodno opisane koje pripadaju RF opsegu
(EN 55015, EN 61000-4-3 i EN 61000-4-6).
Harmonici
Problem harmonijskih izobličenja je pokriven standardom EN 61000-3-2. Harmonici se
odnose na struje i napone čije učestanosti predstavljaju celobrojne umnoške osnovne (mrežne)
učestanosti (npr., treći harmonik ima učestanost od 150 Hz). Strujni harmonici nastaju usled
nelinearnog opterećenja mreže koje proizvodi struju nesinusoidalnog talasnog oblika. Pasivna
opterećenja (npr. inkandescentni izvori) nemaju harmonike, dok oprema koja se nalazi u
prekidačkom režimu rada proizvodi harmonijska izobličenja. Sva pretvaračka kola svoj rad
zasnivaju na tehnici impulsno-širinske modulacije (Pulse Width Modulation – PWM). LED
drajveri (kao i sva SMPS prekidačka elektronika) imaju značajna harmonijska izobličenja
usled prisustva diodnih mostova sa kondenzatorima koji stvaraju prekidnu struju
(diskontinualni DCM režim rada - struja balasta (drajvera) jednaka je nuli u određenom delu
prekidačkog ciklusa (na početku je nula, zatim dostiže maksimalnu vrednost i ponovo pada na
nulu tokom svakog prekidačkog ciklusa). Pored izobličenja mrežnog napona, prisustvo
harmonika može dovesti do pregrevanja provodnika usled površinskog (skin) efekta,
induktivnih smetnji kod osetljive audio opreme, povećanja buke, vibracija i težih oštečćenja
kod indukcionih motora, kvarova na elektronskoj opremi, znatno većih (neželjenih) struja i sl.
Najčešće se kod kvalitetnih LED koji se koriste u spoljnom osvetljenju (posebno u instalacijama
JO) koristi aktivni PFC blok za popravku faktora snage (slika 4). Problem sa prekidačkim
uređajima nastupa prilikom dimovanja (tj. prilikom manjih opterećenja od nominalnih), a ovaj
problem nije još uvek dobro pokriven standardima i stručnom literaturom. Aktivni PFC blok
predstavlja najbolje rešenje za prekidačke uređaje, ali zahteva veću investiciju i skuplje uređaje
koji sa zasnovani na 1-10 V ili PWM arhitekturama regulacije izlaznih veličina (struje, napona,
svetlosnog fluksa i snage)

Slika 6. Tipičan talasni oblik ulazne struje bez (levo) i sa (desno) aktivnim PFC blokom

Može se konstatovati da je jedino rešenje za suzbijanje harmonijskih izobličenja i EMI
kvalitetan dizajn LED drajvera (ne postoje dodatni uređaji koji bi rešili taj problem), a ključni
problem je održanje viskog faktora snage (PF > 0.9) i prilikom dimovanja na niže vrednosti
snage (svetlosnog fluksa).
Kao što je u prethodnim godinama strateška odluka najvećih proizvođača bila da nude manji
broj tipova LED drajvera koji mogu raditi u širokom operativnom opsegu sa osrednjim
performansama, novi globalni trend je da se nudi širok asortiman proizvoda uže primene, ali
visokih performansi. U toku je razvoj novih LED drajvera namenjenih isključivo evropskom
7
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tržištu kod svih većih proizvođača, a koji će raditi u uskom opsegu ulaznog napona 220-240
VAC. U tom slučaju, biće moguće održati visok faktor snage iznad 0.9 čak i do 20 %
nominalne snage, a samim tim biće rešen i problem harmonijskih izbličenja i
elektromagnetskih smetnji.
Fluktuacije napona i flikeri
Ova problematika je pokrivena standardom EN 61000-3-3. Kada se opterećenje (potrošač)
konstantno uključuje i isključuje, doći će do fluktuacija mrežnog napona i promena koje ne
mogu biti kompenzovane dovoljno brzo. Fluktuacije napona se mogu definisati kao
periodične ili iznenadne varijacije mrežnog napona. Veličina ovih promena obično ne prelazi
10% nominalnog mrežnog napona. Iako ne utiču direktno na drugu opremu, ovakve
fluktuacije mogu biti iritirajuće i neprijatne za posmatrača ukoliko se intenzitet svetlosti
menja sa promenama (fluktuacijama) mrežnog napona. Subjektivni utisak takvih promena
intenziteta svetlosti se naziva fliker (treperenje svetlosti). Iznad određenog nivo, fliker može
biti uznemiravajući ili čak opasan po zdravlje ljudi.

Slika 7. Talasni oblik fluktuirajućeg napona

Testiranja su pokazala da je ljudsko oko najosetljivije na talasnu modulaciju mrežnog napona
na frekvencijama od 6-8Hz. Da bi se izbegli ovi problemi, promene napona usled rada bilo
kakve opreme moraju se ograničiti, ili se oprema mora postaviti na takav način da promene
napona ne dovedu do treperenja svetlosti. Sva oprema sa tajmerima ili termostatima koji
izazivaju česte promene opterećenja, će takođe dovesti da promena napona i fluktuacija. U
takvu opremu spadaju fotokopir mašine, laserski štampači, grejalice, klima uređaji,
elektrolučne peći i zavarivači, ciklični motorni pogoni i sl. Pored neprijatnog treperenja
svetlosti, fluktuacije napona mogu dovesti do neželjenih okidanja releja, ispada elektronske
opreme i smetnji u radu komunikacione opreme.
Elektrostatičko pražnjenje (ESD)
Ova problematika je pokrivena standardom EN 61000-4-2. Elektrostatičko pražnjenje je jedna
od najčešćih tranzijentnih pojava i predstavlja protok (kretanje) naelektrisanja izazvano
direktnim kontaktom, kratkim spojem ili dielektričnim probojem. Sva provodna tela imaju
određenu kapacitivnost u odnosu na zemlju ili međusobnu kapacitivnost u u odnosu na druga
tela. Ukoliko je telo dobro izolovano (veliki otpor prema zemlji), ono zadržava određeno
statičko (DC) naelektrisanje (potencijal) u odnosu na zemlju. U kontaktu sa drugim telom na
različitom električnom potencijalu, dolazi do elektrostatičkom pražnjenja, tj. kretanja
naelektrisanja sve dok između njih postoji razlika u potencijalu, tj. dok se dođe do
8
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izjednačavanja potencijala (količine naelektrisanja) oba tela (zato je važno da u svakom
objektu postoji dobro uzemljenje). Tipično, ova razlika potencijala može iznositi od 2 - 8 kV.

Slika 8. Talasni oblik struje elektrostatičkog pražnjenja

Prilikom elektrostatičkog pražnjenja dolazi do pojave tranzijentnih napona v(t) i struja i(t), što
može dovesti do kvara u digitalnim kolima koja reaguju na ove indukovane impulse.
Ispitivanje elektrostatičkog pražnjenja se obično izvodi sa piezo spark generatorima (ESD
pištolj). Elektrostatičko pražnjenje najčešće izazivaju ljudi, a zaštita elektrostatički osetljivih
komponenti i uređaja se izvodi u statički sigurnom području, korišćenjem antistatičkih obloga
za pod i radni sto, korišćenjem antistatičkih kutija i ambalaža, uzemljenjem operatora
(uzemljene narukvice…). Prevencije radi, prilikom rukovanja sa ovakvom opremom nije
zgoreg dodirnuti metalni uzemljeni predmet da bi se uklonilo bilo kakvo statičko
naelektrisanje koje je telo možda akumuliralo tokom radnog procesa.
Električni brzi tranzijent (EFT)/rafal
Ova problematika je pokrivena standardom EN 61000-4-4. Električni brzi tranzijent
(electrical fast transient/burst) se javlja kao rezultat pojave električnog luka između kontakata
prekidača i releja. U trenutku isključenja električnog kola (otvaranja prekidača) dolazi do
pojave visokog trenutnog napona između otvorenih kontakata prekidača, Ovaj visoki napon
dovodi do električnog proboja u malom vazdušnom procepu između kontakata, što dalje
dovodi do nestanka naponskog pika (gašenja luka) i ponovnog protoka struje. Gašenje luka
ponovo dovodi do prekida strujnog toka, ponovnog naponskog pika koji dovodi do novog
električnog proboja i stvaranja luka, i tako u krug. Ovaj proces se ponavlja sve dok vazdušni
procep između kontakata ne postane dovoljno veliki da ne dođe do električnog proboja, kada
se može reći da je električno kolo potpuno isključeno. Vidljivi efekat je kratkotrajna varnica
između kontakata koja se zapravo sastoji od većeg broja (rafala) mikrovarnica, gde
frekvencija ponavljanja i amplituda zavise od karakteristika električnog kola i prekidača –
tipično se uzima da je ova frekvencija u opsegu 2–5 kHz, a dužina rafala je 15 ms sa
ponavljanjem na svakih 300 ms (slika 9).
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Slika 9. Talasni oblik napona brzog tranzijenta prema standardu EN 61000-4-4

EFT smetnje su uobičajena pojava u industrijskim postrojenjima gde se elektromehanički
prekidači koriste za priključenje/isključenje induktivnih opterećenja. Ove smetnje se mogu
javiti i u energetskim i u komunikacionim vodovima. Pošto su u pitanju visokofrekventni
impulsi, ove smetnje se najčešće (ne i uvek) mogu otkloniti EMI filterima ili kvalitetnim
uzemljenjem ekrana na svim elektronskim komponentama.
Naponski udari
Ova problematika je pokrivena standardom EN 61000-4-5. Budući da je rad na temu
prenaponske zaštite prezentovan na prošlogodišnjem Savetovanju na Zlatiboru, daće se samo
osnovne informacije o naponskim udarima. Pod prenaponom se podrazumeva bilo koje
povećanje napona između dve tačke koje stvara električno polјe između njih tako da ono
može biti opasno po oštećenje izolacije. Prenapon predstavlјa napon između faznog
provodnika i zemlјe ili između faza, čija temena vrednost prelazi odgovarajuću temenu
vrednost najvišeg napona opreme (najviša dozvolјena vrednost radnog napona koja sme da se
pojavi u normalnom pogonu u mreži). Pošto je deo električne mreže iz kojeg se napaja
instalacija javnog osvetlјenja najčešće nezavisan i razdvojen od ostalih potrošača (tzv.
„dedicated grid“), atmosferski prenaponi predstavlјaju najčešći problem za instalacije sa LED
svetilјkama. Uređaji prenaponske zaštite (odvodnici prenapona) su uređaji koji sadrže
nelinearne otpornike vezane prema zemlјi, i koji pri nailasku prenaponskog talasa smanjuju
otpornost odvodeći deo energije u zemlјu. Kada prenaponski talas prođe, ovi uređaji ponovo
povećavaju svoju otpornost (impedansu) na prvobitnu vrednost. Idealna prenaponska zaštita je
kombinacija metal-oksidnog varistora (MOV) i katodnog odvodnika prenapona (GDT) (spoj
brzine reagovanja MOV-a i efikasnog odvođenja energije i kontrole struje GDT-a), a ovakav
hibridni odvodnik prenapona je zaštitni uređaj koji se najčešće koristi u LED svetilјkama.

Slika 10. Električno kolo i izgled hibridne prenaponske zaštite
10
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Magnetsko polje mrežne frekvencije
Ova problematika je pokrivena standardom EN 61000-4-8. Magnetska polja se javljaju kao
posledica priključenja provodnika na AC električnu mrežu, kao posledica protoka struje kroz
provodnik. Frekvencija polja odgovara mrežnoj frekvenciji od 50 Hz (Evropa). Magnetska
polja su uvek prisutna oko provodnika kroz koje protiče bilo koja struja, a njihova jačina (i do
100 A/m) je direktno proporcionalna veličini struje. Jaka magnetska polja se javljaju u blizini
motora, generatora i sve druge opreme velike snage. Ipak, magnetska polja utiču samo na
pojedinu električnu opremu (katodne cevi, uređaji zasnovani na Holovom efektu), pa nije od
značaja za LED tehnologiju.
Propadi napona, kratke prekide i varijacije napona
Ova problematika je pokrivena standardom EN 61000-4-11. Propadi napona (voltage dips,
slika 11) su smetnje u mrežnom napajanju, u opsegu od konstantnih ponavljajućih varijacija
napona do iznenadnih propada ili kompletnog isključenja. Ovakva izobličenja snage mogu
ozbiljno oštetiti drugu opremu (kratki propadi utiču na procesore, dok kompletno isključenje
može resetovati osetljivu elektronsku opremu koja zatim startuje u nebezbednim uslovima).
Propadi napona su kratkotrajne promene mrežnog napona to određene granice (npr. napon
može pasti do 50 % nominalne vrednosti). Trajanje takvog propada napona može biti između
polovine periode mrežne frekvencije do nekoliko sekundi (obično u donjem delu tog opsega).

Slika 11. Primer propada napona

Kratki prekidi su zapravo propadi napona do 0 % (slika 12). Trajanje takvih prekida može biti
nekoliko sekundi, obično ne više od 1 minuta.
Propadi i varijacije napona su uobičajeni kako u industrijskim, tako i u rezidencijalnim
oblastima. U najvećem broju slučajeva, električno kolo opreme ili mrežna instalacija mogu
kompenzovati takve smetnje. Kratki prekidi (slika 12) obično dovode do gubitka performansi
električne opreme, te se mora obezbediti da se nakon nestanka prekida električna oprema
bezbedno isključi i ne restartuje u nebezbednim uslovima.
11

Savetovanje DOS – Zlatar 2016.

Slika 12. Primer kratkih prekida napona

Za potrebe testiranja koristi se generator sposoban da obezbedi konstantne struje na nivoima
100/70/40 % mrežnog napona, a da pri mrežnom naponu od 230 V prekine (spusti) napon za
1-5 μs istovremeno podnevši udarnu struju od 500 A. Ovi zahtevi se smatraju teškim, a
najveći broj postojeće testne opreme nije usaglašen sa ovim zahtevom standarda.
Pored pobrojanih standarda, prema zahtevima Direktive za niski napon 2006/95/EC, LED
svetiljke moraju biti usaglašene sa standardom koji se bavi izloženošću ljudi
elektromagnetskim poljima (EMF) u frekventnom opsegu do 300 GHz. Prema aneksu H u
preporuci EN 62493:2016 („Assessment of lighting equipment related to human exposure to
electromagnetic field“), ogromna većina LED svetiljki apriori ispunjava zahteve ovog
standarda, te ne postoji potreba za testiranjem. Obimno terensko istraživanje koje su sproveli
VDE institut za testiranje i sertifikaciju, ZWEI institut i Asocijacija proizvođača električne i
elektronske opreme Nemačke, dalo je iste rezultate. Zaključci ovog istraživanja su objavljeni
u tehničkom izveštaju „IEC/TR 62493-1 on IEC 62493: Assessment of Lighting Equipment
Related to Human Exposure to Electromagnetic: Fields Results of the EMF Measurement
Campaign from the VDE Test and Certification Institute and the ZVEI, the German Electrical
and Electronic Manufacturers' Association“.
EMC testiranje
Da bi se ustanovilo da određeni uređaj zadovoljava potrebne standarde, neophodno je
testiranje elektromagnetske kompatibilnosti. Vrše se posebna testiranja za emisiju i imunost
uređaja na EMI. Testiranje u RF opsegu se najčešće obavlja u radio-frekvencijskim
anehoičkim sobama (bez RF odjeka), odnosno komorama (slika 13a). Testiranje je moguće
izvršiti i u realnim terenskim uslovima (svetiljka na stubu) jer postoje i anehoične sobe takvih
dimenzija (slika 13b). U ovim sobama se generiše RF polje slično onome koje se može javiti
u realnom okruženju, a ispituju se elektromagnetske smetnje u opsegu 150 kHz do 1 GHz.
Ispitivanje imunosti zahteva velike snage izvora koji generišu impulse u RF opsegu zračenja,
kao i antena koje usmeravaju energiju na uređaje (žrtve) koji se testiraju. Testiranje imunosti
u provodnom RF opsegu obično podrazumeva signale velike snage obično generisane
pulsnim generatorima.
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Slika 13a. Anehoična soba

Slika 13b. Anehoična soba za merenje na stubu

Emisije se obično mere za zračene RF opseg, a gde je to potrebno za provodni RF opseg
(kablovi i provodnici). Za merenje emisija se obično koristi analizator spektra u širokom
opsegu frekvencija (specijalizovani analizatori spektra se nazivaju i EMI analizatori). Za
merenje emisija u donjem delu RF opsega (9 kHz do 150 kHz) koristi se (iako ne na
raspolaganju u svim laboratorijama) Van Veen-ova magnetska žičana petlja-antena (“loop”
antena, slika 14).

Slika 14. Van Veen-ova “petlja” antena
13
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Mere zaštite
Ukoliko emisije EMI u provodnom delu RF opsega (slika 15a) nisu usaglašene sa zahtevima
standarda, jedno od mogućih rešenja je da se u električno kolo svetiljke doda EMI filter (slika
15b). Ovo nije idealno rešenje jer je EMI filter skup, pa je zato bolje rešenje izabrati
kvalitetan LED drajver koji u potpunosti usaglašen sa zahtevima standarda.

Slika 15a. Rezultati testiranja emisija u RF opsegu 9 kHz – 30 MHz

Slika 15b. EMI filter

Ukoliko se žele izbeći neželjene emisije i obezbediti imunost LED svetiljke na EMI probleme
u zračenom RF opsegu (od 30 MHz pa do 1GHz, slika 16a), u električno kolo LED svetiljke
mogu se dodati dodatni filteri ili feritna jezgra (slika 16b). I u ovom slučaju se preferira izbor
kvalitetnog LED drajvera koji u potpunosti usaglašen sa zahtevima standarda.

Slika 16a. Rezultati testiranja emisija u RF opsegu 30 MHz – 1 GHz

Slika 15b. Feritna jezgra

Kada je reč o harmonicima, njihovo prekomerno prisustvo ukazuje na loš kvalitet LED
drajvera i jedino rešenje predstavlja izbor kvalitetnog LED drajvera koji u potpunosti
usaglašen sa zahtevima standarda!

14

Savetovanje DOS – Zlatar 2016.

Na slici 17 prikazano je električno kolo LED svetiljke u koje su dodati EMI filter zbog
potencijalnih EMI u provodnom RF opsegu (9 kHz do 30 MHz) i feritno jezgro zbog
potencijalnih EMI problema u zračenom RF opsegu (30 MHz do najčešće 1 GHz). Na istoj
slici može se videti i metal-oksidni varistor (MOV) kao zaštita od prenapona.

Slika 17. LED svetiljka sa EMI filterom i feritnim jezgrom

Relevantni standardi i preporuke
Da bi se napravio optimalan izbor tipa LED svetiljke koja zadovoljava uslove
elektromagnetske kompatibilnosti, neophodno je poznavati određene standarde iz ove oblasti
koji definišu relevantne karakteristike i kvalitet LED svetiljke. Takođe, od izuzetnog značaja
za investitora je da svaki proizvođač (ponuđač) svetiljki dostavi odgovarajuće testne izveštaje
kojima se dokazuje zadovoljenost svih uslova za EMC prema odgovarajućim standardima.
Specijalni međunarodni komitet za radio smetnje ili CISPR (Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques") je komitet Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) koji
definiše međunarodne standarde u oblasti zračene (radijacione) i provodne (kondukcione)
EMI. Ovi standardi su usaglašeni sa evropskim standardima i pobrojani su u listi ispod pod
drugim (EN) oznakama.
Institut za standardizaciju Srbije je objavio set standarda koji se bave problematikom
elektromagnetske kompatibilnosti. Spisak relevantnih standarda je dat na srpskom i
engleskom jeziku:
15
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EMISIJA
SRPS EN 55015:2014, “Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod
električnih svetiljki i sličnih uređaja”
EN 55015:2014, „Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
electrical lighting and similar equipment“
SRPS EN 61000-3-2:2014, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) „
EN 61000-3-2:2014, “Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)”
SRPS EN 61000-3-3:2014, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-3: Granice Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima
niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja ≤ 16 A po fazi i koji ne podležu
uslovljenom priključivanju“
EN 61000-3-3:2014, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation
of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection”
IMUNOST
SRPS EN 61547:2012, „Oprema za osvetljenje opšte namene - Zahtevi za imunost sa aspekta
elektromagnetske kompatibilnosti“
EN 61547:2012, „Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements“
SRPS EN 61000-4-2:2009, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-2: Tehnike
ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje“
EN 61000-4-2:2009, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test“
SRPS EN 61000-4-3:2008, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike
ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko
polje“
EN 61000-4-3:2008, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-3: Testing and
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test“
SRPS EN 61000-4-4:2013, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-4: Tehnike
ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na električni brzi tranzijent/rafal“
EN 61000-4-4:2013, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test“
SRPS EN 61000-4-5:2014, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-5: Tehnike
ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti prema naponskim udarima“
EN 61000-4-5:2014, „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and
measurement techniques - Surge immunity test“
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SRPS EN 61000-4-6:2014, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-6: Tehnike
ispitivanja i merenja — Imunost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekvencijskim
poljima“
EN 61000-4-6:2014, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency
fields“
SRPS EN 61000-4-8:2012, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-8: Tehnike
ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na magnetsko polje mrežne frekvencije“
EN 61000-4-8:2012, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-8: Testing and
measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test“
SRPS EN 61000-4-11:2008, „Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-11: Tehnike
ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na propade napona, kratke prekide i varijacije
napona“
EN 61000-4-11:2008, „Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-11: Testing and
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity
tests”
IZLOŽENOST LJUDI
SRPS EN 62493:2016, „Ocenjivanje opreme za osvetljenje u odnosu na izloženost ljudi
elektromagnetskim poljima“
EN 62493:2016, „Assessment of lighting equipment related to human exposure to
electromagnetic field“
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Sadržaj
• Uvod
• Prednosti LED izvora svetlosti
• Osnovni parametri koji su razmatrani kod izbora izvora
svetlosti za spoljnu rasvetu
• Stanje pre rekonstrukcije
• Stanje nakon rekonstrukcije
• Uporedna analiza potrošnje i troškova
• Zaključak

Uvod
• Energetska efikasnost je naš najveći energetski resurs.
• Električno osvetljenje čini 20% ukupne potrošnje električne
energije i ako bi se ostvarila ušteda u potrošnji električne
energije za osvetljenje od 65%, u Srbiji bi se na godišnjem
nivou moglo uštedeti blizu 3.800 GWh električne energije.
• Pоstојеća spoljna rаsvеta uglаvnоm je izvеdеna sа zаstаrеlim i
nееfikаsnim siјаlicаmа, kоје su nа krајu živоtnоg vеkа.
• Zbog sve većih zahteva u domenu rasvete, pojavljuje se
potreba za uvođenjem savremenih rasvetnih rešenja.
• Jedno od rešenja za uštedu električne energije u rasveti je
zamena svetlosnih izvora savremenim LED svetlosnim
izvorima.

Prednosti LED izvora svetlosti
Najznačajnije prednosti LED izovora svetlosti su:
• visoka svetlosna efikasnost - do 160 lm/W,
• dug životni vek - do 100.000 sati, posle 50.000 sati
efikasnost im se smanjuje na 70%
• indeks reprodukcije boje (CRI) veći od 80, što omogućava
dobro prepoznavanje boja,
• ekološki čisti - ne sadrže živu i teške metale i ne emituju
UV i IR zračenje,
• besprekorno rade i na niskim temperaturama - na niskim
temperaturama daju i više svetlosti

• trenutno postižu pun osvetljaj, nije im potreban period
zagrevanja, mogu se uključivati i isključivati bez efekta na
radni vek ili emisiju svetla,
• fleksibilan dizajn, lako se menjaju,
• usmeren snop svetlosti koji može da se emituje pod
definisanim uglom,
• nema treperenja,
• mogućnost dimovanja u širokom dijapazonu (od 1 do 100%),
• izuzetna otpornost na vibracije.
Zahvaljujući svim ovim osobinama predviđa se da će LED
tehnologija u skorijoj budućnosti zauzeti vodeće mesto u
spoljnjem osvetljenju.

Osnovni parametri koji su razmatrani kod
izbora izvora svetlosti za spoljnu rasvetu
Efikasnost
• Živini izvori: 23 – 60 lm/W
• Natrijumovi izvori visokog pritiska: 70 -120 lm/W
• Metal halogeni izvori: početna od 47 -105 lm/W
• LED izvori: do 160 lm/W, teoretski: 260-300 lm/W
Životni vek
• Živini izvori: 6000 h
• Natrijumovi izvori visokog pritiska: od 5.000 do 15.000 h
• Metal halogeni izvori: od 6000 h do 20.000 h
• LED izvori: od 25.000 do 100.000 h

Indeks reprodukcije boje CRI i boja svetlosnog izvora
• Živini izvori: veoma loš CRI od 15 do 62,
svetlost 2900 K do 5700 K
• Natrijumovi izvori visokog pritiska: veoma loš CRI od 21 do
83. Boja svetla je od 1900K do 2500K
• Metal halogeni izvori: CRI indeks od 65 do 92,
boja svetlosti od 3000K do 6500K
• LED izvori - indeks reprodukcije boje od 65-95. Boja svetlosti
u opsegu 2700 - 10000 K (od toplo bele od izrazito hladno
bele)
Uticaj na ekologiju
• Odlaganje otpada
Tradicionalni izvori sadrže živu, LED izvori ne sadrže živu
• Svetlosno zagađenje
Tradicionalni izvori – veliko rasipanje svetla, LED izvori –
fokusiran svetlosni snop

Stanje pre rekonstrukcije
Magacin Karataš je pre rekonstrukcije rasvete bio osvetljen sa:
• 9 rasvetnih stubova sa ukupno 14 živinih svetiljki, svaka
nazivne snage 250W,
• 8 reflektora sa natrijumovim svetiljkama, svaki nazivne snage
400W.
Rasveta fasade objekata bila je izvedena sa:
• 15 živinih svetiljki, svaka nazivne snage 125 W,
• 2 reflektora sa natrijumovim svetiljkama visokog pritiska
nazivne snage 70 W,
• jednim reflektorom sa natrijumovom svetiljkom visokog
pritiska nazivne snage 400 W.
Prostor magacina Karataš nije bio kompletno osvetljen.

Stanje nakon rekonstrukcije
• Rekonstrukcijom je predviđeno da se osvetli kompletan
magacin Karataš.
• Projektom je predviđeno zadržati 8 i ugraditi još 24 rasvetna
stuba sa ukupno 44 svetiljke.
• Živine svetiljke snage 250 W zamenjene su svetiljkama IPSO
LED nazivne snage 91 W.
• Reflektori snage 400 W zamenjeni su novim ECO 3 LED
nazivne snage 91 W.
• Na fasadama objekata postavljene su 44 svetiljke NANO 2
LED nazivne snage svega 38 W.
• Primenom Sealsafe® sistema rešen je problem opadanja
stepena zaštite tokom radnog veka svetiljke usled stalnih
negativnih uticaja sredine.

• Fotometrijski proračun je urađen za dva proračunska polja
• Raspodela dobijene osvetljenosti prikazana je na slici:

Uporedna analiza potrošnje i troškova
Naziv

Broj instalisanih svetiljki / snaga
Godišnja potrošnja el. energije
Životni vek svetiljke
Godišnja ušteda električne
energije primenom novog
rešenja
Ušteda električne energije
primenom novog rešenja na
50000 sati rada
Ukupni troškovi zamene sijalica
na 50000 sati rada
(materijal/rad)
Ukupna ušteda u troškovima
održavanja primenom novog
rešenja na 50000 sati rada

Jedinica
mere

kom /
W
kWh
h

Staro rešenje –
rasveta dela
magacina

Novo rešenje rasveta
kompletnog
prostora

40 / 9.115

96 / 6.404

33.270
6.000

23.370
50.000

kWh

9.900

dinara

808.000,00

dinara
dinara

550.000,00
1.358.000,00

/

Anliza starog i novog rešenja gde bi se koristio isti broj
svetlosnih izvora
Naziv
Broj instalisanih svetiljki /
snaga
Godišnja potrošnja el.
energije
Životni vek svetiljke

Jedinica
Staro rešenje
mere

Novo rešenje

kom /
W

96 / 20.100

96 / 6.404

kWh

73.365

23.370

h

6.000

50.000

Godišnja ušteda električne
energije primenom novog
rešenja

kWh

49.995

Ušteda električne energije
primenom novog rešenja na
50000 sati rada

dinara

4.079.592,00

Naziv

Jedinica
mere

Staro rešenje

Novo rešenje

Ukupni troškovi zamene
sijalica na 50000 sati rada
(materijal/rad)

dinara

1.320.000,00

/

Ukupna ušteda u
troškovima održavanja
primenom novog rešenja
na 50000 sati rada

dinara

5.399.592,00

Cena investicije novog
rešenja (materijal)

dinara

2.500.000,00

Period otplate investicije
po osnovu ostvarenih
ušteda

godina

6,3

Zaključak
• Oko 20% električne energije koja se koristi troši se kroz
neefkasnu rasvetu.
• Obzirom da se očekuje da će efikasnost LED izvora u
budućnosti biti veća od 200 lm/W, ova nova tehnologija će
potpuno zameniti sve do sada postojeće.
• Dobar primer za to je i izvedena rekonstrukcija rasvete
magacina Karataš.
• Dobijena je vrlo dobra osvetljenost kompletnog prostora
magacina Karataš i ostvarena je znatna ušteda u potrošnji
električne energije.

Hvala na pažnji

Ленка Петровић
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LED технологија у осветљењу пешачких прелаза
Ленка Петровић
Minel-Schréder

Кратак садржај
Резултати бројних студија показују да се велики проценат саобраћајних несрећа у којима
страдају пешаци дешава ноћу, при лошим видним условима, као и да адекватно осветљење
несумњиво повећава њихову безбедност. Јасно је да су додатне мере за повећење
безбедности пешака веома пожељне, готово неопходне. У том смислу, једна од веома
ефикасних мера јесте додатно осветљење пешачких прелаза.
Последњих година већ је било речи о значају додатног осветљења пешачких прелаза, као и о
основним принципима које би требало узети у обзир при пројектовању осветљења за ову
намену. Међутим, како је овогодишње окупљање на известан начин посвећено LED
осветљењу, није лоше рећи нешто и о могућностима које LED технологија пружа у
осветљењу пешачких прелаза.

Увод
Када су у питању захтеви који се тичу додатног осветљења пешачких прелаза, важно је
напоменути да ни CIE препоруке, а ни међународни стандарди, не садрже прецизна упутства
којих се треба придржавати. Српски стандард SRPS EN 13201-2:2016 у Анексу Б који је
информативног карактера даје само опште смернице, као и неке од основних карактеристика
светиљки за ову намену. Стога, пракса и искуство у осветљењу пешачких прелаза представљају
важан извор информација и закључака потребних за пројектовање осветљења за повећање
безбедности пешака на пешачким прелазима.
Додатно осветљење пешачког прелаза треба да омогући боље уочавање самог пешачког
прелаза, прилаза пешачком прелазу и пешака у овој области. Посебним осветљењем пешачког
прелаза скреће се додатна пажња возачу на његово присуство, а пешаци у зонама прелаза и на
делу тротоара испред прелаза постају видљивији, осветљени адекватним нивоом вертикалне
осветљености.
При стандардном осветљењу путева за моторни саобраћај, возач види пешака или неку другу
препреку у негативном контрасту, као тамну силуету на осветљеној подлози. Осветљењем
пешака одозго и бочно креира се позитивни контраст који омогућава сагледавање лица и одеће
пешака, тако да возач види пешака као особу, а не само као силуету, што додатно повећава
безбедност пешака у свим зонама прелаза.
На основу свега наведеног, јасно је да су за осветљење пешачких прелаза потребне посебно
развијене светиљке одређених карактеристика, о којима ће бити речи у овом раду. Константан
напредак и развој LED технологије у области осветљења пружају могућност дизајнирања LED
светиљки са свим потребним карактеристикама за ову намену.
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Примена LED технологије у осветљењу пешачких прелаза
Расподела светлосног интензитета
За осветљење пешачких прелаза користе се посебно дизајниране светиљке са асиметричном
расподелом светлосног интензитета у равнима нормалним на попречну и подужну осу
коловоза. Ове светиљке обезбеђују висок ниво вертикалне осветљености, посматрано из
позиције возача који се приближава пешачком прелазу. Истовремено, сам пешачки прелаз
постаје видљив из велике даљине, с обзиром на висок ниво хоризонталне осветљености на
самом прелазу. Ово је веома важно, јер је пожељно скренути пажњу возача на постојање
пешачког прелаза на све могуће начине.
Данас, када развој LED технологије у области осветљења веома рапидно напредује,
расположиви су специјални оптички системи са асиметричном расподелом светлосног
интензитета, посебно развијени за примену у осветљењу пешачких прелаза. Њиховом
применом обезбеђује се концентрисање светлости на самом прелазу, као и адекватна
вертикална осветљеност, чиме се остварују поменути позитивни контраст и јасније сагледавање
пешака.
Важно је напоменути да, у зависности од геометрије саобраћајнице и самог пешачког прелаза,
постоји више различитих конфигурација и диспозиција светиљки. Из тог разлога, развијени су
различити оптички системи са „левом“ и „десном“ асиметричном карактеристиком. Тачније, у
зависности од положаја светиљке у односу на пешачки прелаз, потребно је обезбедити углове
асиметрије који обезбеђују исијавање на леву, односно десну страну, што се може видети на
слици 1, на којој је приказана једна од могућих конфигурација.

Слика 1. Једна од могућих конфигурација за додатно осветљење пешачког прелаза
Како би се обезбедило концентрисање светлости на самом пешачком прелазу, треба водити
рачуна о позицијама стубова (у односу на пешачки прелаз). Пожељно је постављање стубова на
малом растојању од пешачког прелаза, при чему је врло важно поштовати пројектом
предвиђене позиције. Такође, с обзиром да је пожељно остварити јасан контраст између
саобраћајнице и припадајућег пешачког прелаза, светиљке које се користе за осветљење
саобраћајнице не треба да буду близу самог прелаза.
На слици испод приказани су изолукс дијаграми за оба описана оптичка система LED светиљки,
на којима се јасно види асиметрична расподела светлосног интензитета.
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а)

б)

Слика 2. Изолукс дијаграми LED светиљки са „левом“ (а) и „десном“ (б) асиметричном
карактеристиком
На слици 3 су представљени пешачки прелази осветљени применом LED технологије. Може се
видети да је светлост концентрисана на подручје самог пешачког прелаза, са оштром границом
према остатку коловозне површине. Такође, уочава се јасно сагледавање пешака присутних на
самом пешачком прелазу.

Слика 3. Пешачки прелази осветљени применом LED технологије
Температура боје
У циљу додатног скретања пажње возача, пожељна је различита температура боје светлосних
извора који осветљавају саобраћајницу, у односу на изворе који осветљавају припадајући
пешачки прелаз. На тај начин се постиже контраст боја који додатно упозорава возача.
LED технологија пружа могућност избора температуре боје светлости, од топло беле (WW),
преко неутрално беле (NW), до хладно беле боје (CW). У зависности од карактеристика светиљки
примењених на саобраћајници, може се изабрати одговарајућа температура боје за осветљење
пешачког прелаза, што омогућава постизање пожељног контраста у боји светлости.
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С обзиром да су извори светлости за осветљење саобраћајница углавном топло беле или
неутрално беле боје, хладно бела боја, у комбинацији са оштром асиметричном расподелом,
представља врло добро решење за осветљење пешачких прелаза.

Слика 4. Различите температуре боје светлости примењене у осветљењу пешачких
прелаза
Ниво осветљености
Већ је напоменуто да не постоје међународне препоруке и стандарди који прецизно дефинишу
вредности осветљености код додатног осветљења пешачких прелаза. Неке земље имају своје
националне стандарде који разматрају ово питање. Међутим, српски стандард SRPS EN 13201 не
садржи захтеве који се односе на нивое осветљености на пешачким прелазима.
У сваком случају, важно је рећи да LED светиљке пружају флексибилност у погледу светлосног
флукса, тако да се евентуални различити захтеви везани за нивое осветљености могу испунити.
Током досадашњег значајног искуства у пројектовању осветљења за повећање безбедности
пешака на пешачким прелазима, дошло се до оквирних вредности хоризонталне и вертикалне
осветљености које би требало постићи у карактеристичним зонама. Ове вредности би се могле
посматрати као смернице за пројектовање осветљења пешачких прелаза. Зоне које би требало
обухватити фотометријским прорачунима и опсези нивоа осветљености које би требало
обезбедити су следећи:
•

Зона 1 - Зона пешачког прелаза представља правоугаону површину чија ширина
одговара ширини пешачког прелаза, а дужина је једнака ширини коловоза.
У случају неосветљене или слабо осветљене саобраћајнице, у овој зони би требало
обезбедити средњу хоризонталну осветљеност Еh,sr = 75lx─150lx.
Уколико је саобраћајница осветљена, требало би обезбедити средњу хоризонталну
осветљеност Еh,sr = 150lx─250lx.
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•

Зона 2 - Зона тротоара је правоугаона површина која се простире са обе стране
пешачког прелаза. Дужина ове зоне одговара ширини пешачког прелаза, а ширина
износи 1m. Хоризонтална осветљеност се рачуна на површини тротоара, а њена средња
вредност би требало да износи око 50% средње вредности хоризонталне осветљености
постигнуте на пешачком прелазу.

•

Зона 3 - Прилазна зона је правоугаона зона дела коловоза, која се простире непосредно
испред и иза пешачког прелаза. Ширина ове зоне износи 6m, а дужина одговара ширини
коловоза. Средња хоризонтална осветљеност у овој зони би требало да буде мања од
35% средње хоризонталне осветљености постигнуте у зони пешачког прелаза.

•

Зона 4 - Линија која пролази кроз средину пешачког прелаза пружа се нормално на осу
пута, на висини од 1.5m изнад равни коловоза. На овој висини рачуна се вертикална
осветљеност, како на самом пешачком прелазу, тако и у зонама тротоара.
Уколико је саобраћајница неосветљена или је слабо осветљена, на овој линији би
требало обезбедити средњу вертикалну осветљеност Еv,sr ˃ 60lx.
Уколико је саобраћајница осветљена, средња вертикална осветљеност на линији би
требало да буде Еv,sr ˃ 80lx.

На слици 5 су приказане зоне од интереса за фотометријске прорачуне при пројектовању
додатног осветљења пешачких прелаза.

Слика 5: Карактеристичне зоне у пројектовању додатног осветљења пешачких прелаза
Бљештање
Код светиљки које се примењују у осветљењу пешачких прелаза мора се водити рачуна и о
ограничењу бљештања, како не би дошло до „заслепљивања“ возача и осталих учесника у
саобраћају. У том смислу, најкритичније су вредности светлосног интензитета у распону од 65°
до 80° (у односу на вертикалу окренуту наниже) и у смеру супротном од смера вожње (С равни
између 160° и 200°). Код оптичких система LED светиљки за осветљење пешачких прелаза
светлосни интензитети у овом опсегу су строго ограничени.
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Ленка Петровић
Minel-Schréder

Српско друштво за осветљење
Саветовање „Осветљење 2016“

Визуелни ефекат
Можда најмање важан, али не и потпуно неважан, јесте естетски аспект читаве урбане целине
са додатно осветљеним пешачким прелазом. Поменути специјално дизајнирани оптички
системи се могу интегрисати у велики број различитих типова LED светиљки које су у употреби у
уличном осветљењу. Овим је омогућено осветљење саобраћајнице и припадајућих пешачких
прелаза помоћу истог типа светиљке, што обезбеђује визуелну конзистентност и доприноси
естетском аспекту урбане зоне.

Закључак
На основу бројних статистичких података о броју настрадалих на пешачким прелазима, стиче се
закључак да је додатно осветљење пешачких прелаза за повећање безбедности пешака веома
пожељно. За ову намену требало би дизајнирати светиљке одређених специјалних
карактеристика, како би пешачки прелази били адекватно осветљени. Бројни фотометријски
прорачуни и досадашње реализације несумњиво показују да LED технологија омогућава
задовољавање свих потребних параметара за додатно осветљење пешачких прелаза.

Литература
[1] SRPS EN 13201-2:2016, Осветљење путева - Део 2: Захтеви за радне карактеристике
[2] Н. Штрбац Хаџибеговић, Осветљење у функцији повећања безбедности пешака у саобраћају,
Осветљење 2013, 2013.

6

ЗОРАН ЛЕДИНСКИ
ДОС, БЕОГРАД

О ОДСТУПАЊИМА БОЈЕ СВЕТЛОСТИ КОД
ПОЈЕДИНАЧНИХ LED СИЈАЛИЦА
1. УВОД
Осим у неким ограниченим применама као што су врло мали извори
светлости, а који користе само једну светлећу диоду, велика већина LED – извора
користи три и више диода. Због начина производње диода, долази до одступања
боје емитоване светлости код појединачних диода у серији. У применама
функционалног осветљења ова одступања немају битног значаја, јер је примарни
задатак функционалног осветљења виђење објеката. Код примена у
декоративном осветљењу, или осветљењу нпр. уметничких слика, као и у
применама за екране, униформност боја појединачних диода је битна како се
посматрач не би довео у забуну неправилном репродукцијом боја на појединим
зонама слике или неправилностима у емисији боја са екрана.
Предмет овог рада су разлози у одступању боја светлости појединачних
сијалица у групи сијалица.
Како су светлеће диоде производ полупроводничке технологије, одступања
су логичан резултат начина производње, којом се доводи до малих разлика у
кристалној структури појединачних полупроводника. На пример, код сложенијих
система, као што су процесорски чипови, недоследности у кристалној структури
узрок су око 30 % шкарта у њиховој производњи.

2. ПОЛУПРОВОДНИЧКИ СИСТЕМИ
Допирањем n + 1 и n – 1 валентних аденада (вишак, односно мањак
електрона) у кристалну решетку основног материјала, постижу се контролисана
полупроводничка својства таквих кристалних система. Технике допирања зависе
од типа основног материјала и допанда. Допирање се може изводити у растопу,
синтеровањем, гасном дифузијом, дифузијом у чврстој фази итд., што зависи од
физичких, механичких и хемијских карактеристика изабраних материјала. Аденди
(допанди) распоређују се у кристалној решетки основног материјала неорганских
полупроводника, или за везивне орбитале, хелатне парове, итд. органских
полупроводника.
Допанди у садејству са основним материјалом дефинишу тип светлеће
диоде, односно примарну фреквенцију електромагнетног зрачења. Униформност
расподеле, тј. концентрације или активности допанада у појединачном
полупроводнику утиче на коначну фреквенцију извора светлости. Мале
неуниформности расподеле по појединачним p – n системима утичу на варијације
фреквенција појединачних диода, што коначно у садејству са недоследностима у
кристалној структури, даје као резултат мале разлике у боји емитоване светлости.
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Варијације боје светлости су зависне и од температуре, тако да ако скуп
светлећих диода термостатираних на стандардну температуру од 298 K (25 OC)
светли униформно, односно да су разлике у боји на тој температури безначајне,
не мора да значи да се разлике у боји емитоване светлости неће појавити нпр, на
температури од 323 K (50 OC). Ентропија би могла бити показатељ ових
одступања.

3. ЕНТРОПИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ СИСТЕМА
Квантитативни показатељ одступања у боји светлости светлећих диода
могла би бити ентропија кристалног стања. Ентропија је између осталог степен
неуређености система; иако се неуређеност сматра субјективном категоријом, а
не објективном физичком, ентропијом се може одредити искористивост система.
Из Ајнштајновог (Einstein) статистичког модела кристала израз за ентропију
једног мола супстанције је следећи:

hν/kT
S = 3Nk ────── – ln(1 – e –hν/kT)
e hν/kT – 1
где су:

S – ентропија система
N – Авогадров број, 6.02 · 1023 1/mol
ν – фреквенција, 1/s – карактеристика кристалног система
k – Болцманова (Boltzmann) константа, 1.38 · 10–23 J/K
h – Планкова (Planck) константа, 6.26 · 10–34 J·s
T – Температура, K, Келвин (Kelvin)

Горња једначина међутим, релевантна је само за равнотежно стање
система, без протока наелектрисања (струје) и без дефеката у кристалној
решетки. Када би кристал био идеалан и када не би било транспорта
ечектрицитета, светлећа диода не би ни могла да ради. Постојање
полупроводника, па самим тим и светлећих диода, последица су малих
несавршености у кристалној решетки. Зато, горњу једначину треба схватити само
као путоказ, а не као квантитативно решење за варијације фреквенција – боја. То
је можда и срећна околност, јер решавање једначине по фреквенцији био би
заметан посао. Додатна отежавајућа околност је да ентропија као величина стања
није доступна мерењу, него се иста одређује заобилазним методама, најчешће
преко топлотних капацитета.
Споља наметнута ентропија у виду неправилности у кристалној решетки и
доведеној енергији доводи до промене фреквенције осциловања у кристалној
решетки, а тиме и до промене боје. Треба напоменути да су све те промене мале,
тако да се боја не мења драстично, него углавном у нијансама, што ипак може
довести у забуну посматрача у применама где је виђење боја од првенственог
значаја.
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4. НЕПРАВИЛНОСТИ – ГРЕШКЕ У КРИСТАЛИМА
Неправилности у кристалној решетки могу бити тачкасте, линијске и
просторне. Кад су у питању линијске и просторне грешке, говори се о линијским,
степенастим и спиралним дислокацијама. Дислокације су углавном узроковане
дејством спољних, механичких сила и нису од значаја за полупроводнике.
Тачкасте неправилности (Слика 1) су:
Вакансије – недостатак атома или молекула у кристалној решетки.
Карактеристичне су за кристале елемената и кристале нејонских једињења,
неорганских и органских.
Интерстицијске нечистоће (укључци) – страни атом или молекул укључен у
међупростор у кристалу. Интерстицијска нечистоћа може бити сам атом који гради
кристалну решетку (аутоинтерстиција), али померен из свог положаја, тада се
обично налази у пару са вакансијом, аутоинтерстиција и вакансија могу бити на
релативно великом растојању у кристалу.
Супституцијске нечистоће – када страни атом заузме место атома који гради
кристалну решетку.
Све горе наведене неправилности односе се на нејонске кристале, као на
пример силицијум.

Слика 1. Тачкасти дефекти у кристалној решетки, лоптице су атоми или
молекули
Како и јонски кристали као нпр. галијум арсенид, или органски кристали који
садрже позитивне карбонијум јоне или негативне карбанјоне, налазе примене у
полупроводничким технологијама, приказани су и дефекти у таквим кристалима
(Слика 2.).
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Шоткијев (Schottky) дефект – недостатак јонског пара у кристалној решетки,
вакансија јонског пара.
Френкелов дефект – интерстицијски померен јон у кристалној решетки.

Слика 2. Неправилности у нејонским и јонским кристалима: а) вакансија,
б) вакансија јонског пара (Шоткијев дефект), ц) интерстиција,
д) измештен јон (Френкелов дефект)
Карактеристично за Шоткијеве и Френкелове дефекте је да јонски кристали
задржавају електронеутралност и стехиометрију.
Кристали са дефектима типа вакансија, или аутоинтерстиције са
одговарајућом вакансијом (измештен атом или јон), такође задржавају
стехиометрију.
Кристали са интерстицијском нечистоћом задржавају електронеутралност
ако нечистоће нису јони, али им се стехиометрија мења.
Кристали са супституцијском нечистоћом мењају стехиометрију. Нејонски
кристал задржава електронеутралност ако супституент није јон. Јонски кристал
задржава електронеутралност само ако је супституент јон једнаког наелектрисања.
Сви дефекти у кристалној структури повећавају ентропију кристала у односу
на равнотежну ентропију савршеног кристала и самим тим мењају и фреквенције –
боје.
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5. ДОПИРАЊЕ ПОЛУПРОВОДНИКА
Контролисано увођење жељених примеса у кристалну решетку, најчешће у
виду супституената, назива се допирање. Допирајући агенс се не сматра
нечистоћом иако је страно тело у кристалу. Допирање, како је већ наведено у
тачки 2., може се изводити у растопу, синтеровањем, гасном дифузијом,
дифузијом у чврстој фази итд., што зависи од физичких, механичких и хемијских
карактеристика изабраних материјала. Допира се обично метал или металоид
прелазним металом, али и све чешће репрезентативним металом или неметалом.
Допанд и основни материјал најчешће треба да задовоље Хјум-Ротаријева
(Hume-Rothery) правила:
1) Пречници атома допанда и основног материјала не треба да се разликују
више од 10%.
2) Валенце основног материјала и допанда не треба да се разликују за
више од 1.
3) Обе супстанције треба да граде исту кристалну решетку.
Одступања од ових правила су могућа, јер не ради се о легирању или синтези
јсдињења, него уградњи на појединим местима кристалне решетке. Разлика у
валентности основног материјала и допанда је неопходна, иначе се
полупроводничке карактеристике не би ни оствариле.

Слика 3. Допирани атоми алуминијума и фосфора у решетки силицијума
Треба напоменути да су допирани кристали електронеутрални. Јасно је да се
стехиометрије алуминијумом допираног силицијума и фосфором допираног
силицијума разликују међусобно и у односу на чист силицијум (Слика 3.).
Карактеристике полупроводника зависе од концентрације и места допанда у
кристалној решетки. Место атома допанда у кристалној решетки може бити на
рогљу, страни или у средишту, тако да се могу добити различизе структуре са
једнаким концентрацијама допанда. Ниједан поступак допирања не гарантује
униформност серије свих добијених полупроводника по саставу и структури.
Можда би се методама тунелске микроскопије могла обезбедити униформност
састава и структуре полупроводника, али поступак би трајао неколико милијарди
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година по молу супстанције. Из тих разлога су и примене фулерена у
полупроводничкој технологији тренутно у застоју.
Иначе, осим што састав и структура полупроводника по допандима нису
униформни, сигурно већина полупроводника у произведеној серији није без бар
неке од мана наведених у тачки 4.

6. УТИЦАЈ НА СВЕТЛЕЋЕ ДИОДЕ
Све наведено у тачкама 4. и 5. утиче на карактеристике коначног производа
– светлеће диоде, колоквијално LED-a. Разлике између појединачних диода у
произведеној серији огледају се како у луменима или канделама емитоване
светлости поједине диоде, тако и у фреквенцији односно боји емитоване
светлости.
Технологије израде полупроводника се вероватно унапређују, али нагласак
је на смањењу технолошког (неизбежног) шкарта.
Ради униформности боје једног сложеног полупроводничког извора
светлости и даље ће у производњи бити неопходна контролна мерења и
сепарација извора по групама боја, у којима ће се обезбедити захтевана
униформност. То данас и није неки проблем, јер у процесу примарне производње
светлећих диода израда, контрола и сепарација су аутоматизоване. Сијалице које
не задовоље захтеве униформности боје наћи ће место у по униформности боја
мање захтевним применама општег осветљења.
Остаје проблем заменских извора, када једном ипак примењеним
сијалицама истекне рок трајања или се оштете из разних разлога. Надајмо се да
су произвођачи обезбедили потребну следљивост.

Слика 4. Израда и контрола светлећих диода
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7. ШТА ДАЉЕ?
Развој теорије која претходи новим пробојима у технологији LED-a, по свему
судећи, неће бити могућ без примене математике (теорије) хаоса, која се бави
дисконтинуитетима у привидно континуалним процесима. Можда ће теорија хаоса
дати неке нове смернице за управљање технолошким процесима који би водили
већој униформности боје светлећих диода.
Главно ограничење примене фулерена у осветљењу је спорост процеса
њихове модификације у ефикасни светлећи полупроводник. Чека се неки нови
продор у технологији.
Узгред, део математике хаоса су операције са фракталима. За оне који су
упућени у математику фрактала можда би био занимљив Манделбротов
(Mandelbrot) чији график подсећа на криву расподеле светлости тачкастих извора.
Расподела светлости сложене LED светиљке би се могла одредити реверсним
рачуном (од ситнијег ка крупнијем), а такође би се могла наћи примена
Манделбротовог фрактала у дизајнирању и оптимизацији сложених LED
светиљки, Слика 5.

Слика 5. Манделбротов фрактал (лево) и крива расподеле LED светиљке

РЕЗИМЕ
Осим у неким ограниченим применама као што су врло мали извори
светлости, а који користе само једну светлећу диоду, велика већина LED – извора
користи три и више диода. Због начина производње диода, долази до одступања
боје емитоване светлости код појединачних диода у серији. У применама
функционалног осветљења ова одступања немају битног значаја, јер је примарни
задатак функционалног осветљења виђење објеката. Код примена у
декоративном осветљењу, или осветљењу нпр. уметничких слика, као и у
применама за екране, униформност боја појединачних диода је битна како се
посматрач не би довео у забуну неправилном репродукцијом боја на појединим
зонама слике или неправилностима у емисији боја са екрана. Предмет овог рада
су разлози у одступању боја светлости појединачних сијалица у групи сијалица.
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ABSTRACTS
Most LED sources apply three or more LEDs. Very few types of luminaries are
equipped with one or two lamps. Due to the production techniques the random
deviations in light colour of unique lamps in the series occurs. For functional lighting
applications these deviations are not significant, but in applications where the colour
rendering is essential, and also in screen applications, the non-uniformity in colour of
each single LED can cause to the observer a lot of inconveniency. Subject of this work
is to list the reasons for the appearance of the emitted light colour deviations of single
lamps in production series.

ЛИТЕРАТУРА
1. Уџбеници и монографије из физичке хемије и термодинамике
2. Група аутора, Увод у теорију хаоса, Саобраћајни факултет и Рударски
факултет Универзитета у Београду
3. Слике са Интернета
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PRIMENA LED OSVETLJENJA U UZGOJU BILJAKA
Maja Kraker, MScEE, “Zumtobel Group“, Beograd
UVOD
Ljudska populacija je vekovima ulagala svoja znanja i dostignuća da bi povećavala prinos
prehrambenih proizvoda i nastojala da proizvede dovoljnu količinu hrane za celokupno
stanovništvo. Pojava novih tehnologija našla je svoju primenu u svim oblastima ljudskog
života, pa i u prehrambenoj industriji. Poslednjih par decenija primetne su velike promene
klime na Zemlji, a veliko zagađenje i efekat „staklene bašte“ prouzrokovali su sve
nepovoljnije uslove za život, samim tim i za gajenje biljaka. Odavno je prestalo da bude
dovoljno korišćenje samo sunčeve svetlosti za rast i razvoj biljaka, tako da je zbog velikog
rasta broja stanovnika na planeti, počelo intezivno da se koristi veštačko osvetljenje za
povećanje i kontrolu prinosa.
OSNOVNI TERMINI I DEFINICIJE
Proučavanjem dejstva svetlosti na rast biljaka, došlo se do nekih termina i definicija koje se
koriste prilikom opisivanja određenih procesa i faza razvoja:
 Fotoni: Svetlosne čestice koje se mere molom [mol]. Jedan mol fotona ekvivalentan
je Avogadrovom broju fotona od 6.022 x 1023.
 Fotoperiod: Vremenski period tokom kojeg je dostupno prirodno ili veštačko svetlo
da bi se vršila fotosinteza u biljkama.
 Fluks fotona za fotosintezu PPF (Photosynthetic Photon Flux): Meri se jedinicom
μmol/s, u odnosu na talasni opseg svetlosti od 400 do 700 nm. Predstavlja količinu
ukupne svetlosti (fotona) koje emituje svetlosni izvor u svakoj sekundi.
 Gustina fluksa fotona za fotosintezu PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density):
Količina svetlosti (fotona) koja stiže do cilja svake sekunde. Meri se jedinicom
μmol/m2/s, u odnosu na talasni opseg svetlosti od 400 do 700 nm. Takođe zvana
aktivno zračenje za fotosintezu PAR (Photosynthetic Active Radiation): Definiše
vrstu svetlosti koja je potrebna za fotosintezu biljke.
 Celokupna dnevna svetlost DLI (Day Light Integral): Meri se jedinicom mol/m2/d.
To je kumulativna mera svih fotona koji dostižu zadati nivo tokom fotoperioda.
DLI = PPFD x broj sati sa svetlom po danu x 0.0036
 Energetska efikasnost: Meri se jedinicom μmol/J. Definiše se kao PPF po jedinici
utrošene električne snage (W).

FOTOSINTEZA I FOTOMORFOGENEZA
Fotosinteza je važan biohemijski proces u kojem biljke, alge i neke bakterije koriste energiju
sunčevog zračenja kao izvor energije za sintezu hrane. Tada se od prostog neorganskog
materijala (ugljenik(IV)-oksid i voda) sintetišu šećeri - monosaharidi. Ovako sintetisane
organske materije predstavljaju izvor hrane i energije kako biljkama u kojima se sintetišu,
tako i ostalim organizmima na Zemlji, što čini ovaj proces krucijalnim za opstanak života na
Zemlji. Fotosinteza je zaslužna i za konstantnu proizvodnju kiseonika. Organizmi koji
proizvode energiju fotosintezom nazivaju se fototrofi.
Fotosinteza je osnovni proces u prirodi zato što obezbeđuje organske materije za sve žive
organizme. Sve ostale sinteze u živim bićima nastavljaju se na fotosintezu. Odvija se kroz
dve faze:
 svetlu, za koju je neophodna svetlost, i
 tamnu, za čije odvijanje svetlost nije neophodna
Na slici 1 prikazan je ceo spektar svetlosti. Opseg talasnih dužina koji se može iskoristiti za
fotosintezu je između 400-700 nm.

Slika 1
Za zelene biljke, najvažniji maksimumi apsorbovane svetlosti prikazani su na slici 2 i oni
iznose:
1. Hlorofil-a: 430nm/662nm
2. Hlorofil -b:

453nm/642nm

3. Karotenoidi: 449nm/475nm

Slika 2

Broj fotona u jedinici svetlosne energije direktno je proporcionalan njenoj talasnoj dužini.
Zato je crvena svetlost skoro 1.5 puta efikasnija od plave.
Opseg plave svetlosti je važan zbog istezanja stabljike. Manje od 10% plave svetlosti može
dovesti do problema u razvoju nekih biljaka.
Svetlost blizu UV zračenja utiče na biosintezu jedinjenja, kao što su jedinjenja koja daju ukus
nekom voću.
U biologiji koja proučava razvoj, fotomorfogeneza je razvoj posredstvom svetla, gde su faze
rasta biljaka odgovori na spektar svetlosti. Ovaj proces se potpuno razlikuje od fotosinteze,
gde se svetlost koristi kao izvor energije. Fotomorfogeneza biljaka se često izučava
korišćenjem izvora svetla strogo kontrolisane frekvencije. Postoje bar tri faze razvoja biljaka
prilikom fotomorfogeneze: klijanje, razvoj sadnica i prelazak iz vegetativne faze u fazu
cvetanja.
Razvoj biljaka zavisi od ambijentalnih uslova. Zbog toga što je svetlost izvor energije za rast
biljaka, biljke su razvile vrlo osetljiv mehanizam za primanje svetlosti i njeno korišćenje za
regulaciju faza razvoja, kako bi se svetlost maksimalno iskoristila. Uticaj svetlosti je
najuočljiviji tokom klijanja, ali svetlost utiče na razvoj biljaka na više načina tokom svih faza
razvoja.
FAZE RASTA I RAZVOJA BILJAKA
Životni ciklus biljaka ili ontogeneza predstavlja individualni razvoj biljke, odnosno proces
morfoloških, fizioloških i biohemijskih transformacija organizma od oplođenja do kraja
života.
Sastoji se od dve faze:
 vegetativne faze – obuhvata razviće embriona, klijanje semena, juvenilni period i
razviće vegetativnih organa
 reproduktivne faze – obuhvata zrelost biljke (adultni period), razviće cveta,
oprašivanje i oplođenje, razviće ploda i semena, starenje i smrt jedinke.
Njihovo trajanje varira u zavisnosti od vrste biljke i u najvećoj meri je uslovljena dužinom
životnog ciklusa. Kod jednogodišnjih biljaka obe faze su kratke, dok su kod višegodišnjih
duže.
Rast biljaka direktno je zavisan od boje, jačine i trajanja svetla koje biljka dobija.
Potrebna jačina svetla za fotosintezu je oko 80W/m2, što znači u praksi da je sijalica 400W
dovoljna za oko 6 m2 površine pokrivene biljkama (sijalica 600W za oko 9m 2 ).

Najbolji rast i razvoj biljke postižu ako imaju svetla oko 16 sati dnevno. Za vreme cvetanja
biljkama treba svetlosti od 12-14 sati, a zatim period mraka od 12 sati bez prekida. U praksi
se pokazalo da cveće veoma dobro uspeva sa periodom od 12 sati svetla i 12 sati mraka.

Proces fotosinteze se najbolje odvija uz svetlo crvenog spektra (600-680nm) i plavog spektra
(380-480nm) koje emituju sijalice za proizvodnju u hortikulturi. Metalhalogene sijalice
emituju plavo/beli spektar koji je osnovni izvor svetla (zamena za prirodno svetlo) i
omogućava kompaktan vegetativni rast biljke. Natrijumove sijalice visokog pritiska emituju
svetlo iz crvenog spektra i podstiču cvetanje ili zametanje plodova.
Plavi spektar svetla stimuliše hormone koji pokreću rast i kontrolišu period mirovanja dok se
ne steknu povoljni uslovi za klijanje semena. Biljka raste prema izvoru svetla. MH sijalice
emituju jako svetlo iz plavog spektra, pa su zato dobre u početnim fazama razvoja biljke.
Plavi spektar svetla omogućava dobar rast i pravilno grananje biljke. Crveni spektar svetla
pojačava proces fotosinteze, pomaže u germinaciji semena, pojačava pigmentaciju i izaziva i
pomaže cvetanje.
Osvetljenje u uzgajanju biljaka ima veliku ulogu zbog mogućnosti skraćenja vremena
potrebnog za rast i razvoj biljke.
UPOTREBA RAZLIČITIH IZVORA VEŠTAČKE
BILJAKA

SVETLOSTI U UZGOJU

Iako su inkadescentni izvori najjeftiniji, pokazalo se da mogu previše da greju biljku, troše
energiju i daju ograničen spektar crvene i plave boje, što je neophodno za uzgoj i zdravlje
biljke.
Halogeni izvori imaju boju svetlosti veoma blisku sunčevoj (oko 6000K) i duži životni vek
od inkadescentnih (do 15.000h). Karakteriše ih slaba efikasnost, kao i preterano zagrevanje.
Mogu da obezbede svetlost u jednoj uzanoj oblasti spektra, na kraju oštećujući i goreći biljke
time što daju previše svetla samo određenim zonama pod biljkama, a nedovoljno ostalim
zonama.
Fluorescentni izvori su veoma rasprostranjeni,
ali imaju manjak crvenog spektra, koji je
važan za cvetanje. Razvijeni su sistemi
svetiljki sa kompletnijim spektrom svetlosti,
naročito oni sa povećanim udelom plavog i
crvenog spektra, da bi se postigao održivi
PPF
(photosynthetic
photon fluence)
neophodan za visok prinos. Ipak, spektar i
intenzitet fluorescentnih izvora nije stabilan u
dužem vremenskom periodu, a ovakvi sistemi
su skupi i neefikasni.

Sijalice sa pražnjenjem, kao što su MH i HPS izvori, do sada su imali najveću primenu u
hortikulturi. Imaju relativno visoku efikasnost
do 200 lm/W i visok PAR (Photosynthetic
Active Radiation) do 40% i koriste se u
staklenicima i ostalim prostorijama za uzgoj
biljaka. HPS izvori daju svetlost u toplom,
crvenom delu spektra i dominantni su u

odnosu na MH ili fluorescentne izvore za gajenje cveća. Međutim, zbog lošeg indeksa
reprodukcije boje plavog svetla, biljke izgledaju izbledelo, tako da je potrebno kombinovati
dva tipa HPS izvora da bi se dobila i crvena i plava boja svetla.
UPOTREBA LED TEHNOLOGIJE I NJENE PREDNOSTI
Korišćenje navedenih izvora svetlosti, koji nemaju ceo opseg spektra i imaju veliku potrošnju
električne energije, kao ozbiljan nedostatak ima i to da nije moguće postavljanje svetiljki
blizu biljke zbog visoke temperature koja može oštetiti biljku.
Razvoj LED tehnologije poslednjih decenija uvela je novi izvor svetla u oblast gajenja biljaka,
sa mnogobrojnim prednostima.
Pre svega, LED izvori mogu da
obezbede ceo opseg talasnih dužina,
potrebnih za rast i razvoj biljaka ili
postizanje samo određene boje svetla u
pojedinim fazama razvoja.
Spektar apsorpcije biljaka može da se
podesi korišćenjem tunable LEDs kao
što je pokazano na slici 3. LED izvori su
daleko pogodniji od konvencionalnih
HPS, čiji se maksimumi mnogo razlikuju
od spektra apsorpcije zelenih biljaka.
Slika 3
Mnogim biljkama nisu potrebne sve boje iz vidljivog dela spektra. Na primer, za biljke koje
cvetaju potreban je ceo vidljivi spektar svetlosti, ali neke talasne dužine važnije su od drugih.
Crveno svetlo je od krucijalnog značaja za podsticanje cvetanja i proces formiranja plodova,
dok plavo svetlo podstiče kompaktni “žbunasti” izgled zdrave biljke. Zbog toga, uzgajivači
koji se oslanjaju na veštačko osvetljenje kao što je LED, koncentrišu se na plavi i crveni deo
spektra.

Tačna količina svetlosti mora da se obezbedi veštački, gde treba imati u vidu da previše
svetla može da ošteti biljku, da bude neefikasna i da previše košta.
Od svih veštačkih izvora svetla, LED izvori imaju najveću PAR efikasnost, u opsegu
od 80-100%. S obzirom na to da LED emituje plavu, zelenu, žutu, narandžastu, crvenu boju
svetla, to se mogu koristiti kako osnovne boje, tako i njihove kombinacije ili pak specijalne
talasne dužine za povećanje efikasnosti i prinosa, zahvaljujući njihovom uskom opsegu
talasnih dužina.
Visoka efikasnost, niska radna temperatura i mali gabariti LED omogućavaju da se izvori
postavljaju veoma blizu biljke. Dug životni vek i laka kontrola čine ih idealnim za staklenike
i to preko cele godine. LED tehnologija predviđena je da zameni konvencionalne izvore i
unese revolucionarne promene u kontrolisanim uslovima uzgoja biljaka.
Osnovne prednosti korišćenja LED tehnologije su:


Geometrija: S obzirom na to da je zračenje koje se emituje na biljku obrnuto
proporcionalno kvadratu rastojanja između izvora zračenja i biljke, to je najbolje
postaviti izvor svetla blizu biljke. LED izvori to dozvoljavaju zato što su hladniji u
odnosu na ostale izvore svetla, koji mogu da sprže biljku ako su na maloj udaljenosti.



Efikasnost: Električna efikasnost LED svetiljki je mnogo veća od jeftinih i često
korišćenih fluorescentnih svetiljki , tako da se vrši ušteda električne energije.



Trajanje: Po definiciji, životni vek LED određen je vremenskim periodom posle
koga fluks opadne na 70% svoje početne vrednosti i taj period iznosi oko 50.000 h,
što je daleko više od uobičajenog životnog veka fluorescentnih izvora.



Kvalitet spektra: Kvalitet spektra pažljivo izabranih LED izvora može imati
dramatične efekte na anatomiju (strukturu) biljke, njenu morfologiju (oblik) i razvoj.
Pažljivo odabran spektar može da postigne optimalan balans između energetske
efikasnosti i kvaliteta osvetljenja.



Male dimenzije: Omogućava se postavljanje izvora svetla na velikom prostoru.

Neki dobici primenom LED tehnologije svakako su:
 značajne uštede u potrošnji električne energije od oko 50%


manje dodavanje nutrijenata vodi za biljke



bezbedno je postavljanje izvora na bilo kom rastojanju od biljke



veća kontrola uzgajivača nad morfologijom biljaka

Nova LED tehnlogija ima potencijal da u potpunosti zadovolji zahteve biljaka u pogledu
intenziteta svetla i opsega talasnih dužina, omogućava da specifične talasne dužine budu
obogaćene, snabdevajući biljke količinom i kvalitetom svetla neophodnom za različite faze
razvoja. Samim tim, biomasa i metabolički proizvodi ovako gajenih biljaka mogu da budu
izmenjeni.

Efekat LED osvetljenja dosta je proučavan jer predstavlja ogroman biotehnološki i
ekonomski potencijal – za biogoriva, u farmaceutskoj industriji, za prehrambene aditive i u
kozmetici.
Proizvodnja dovoljne količine kvalitetne hrane za devet milijardi ljudi, kako je predviđeno do
2050. godine, veliki je izazov u uslovima globalnih klimatskih promena. Za razliku od
poljoprivrede na otvorenom, uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru zasniva se na novim
svetlosnim izvorima kao što je LED jer ima mogućnost stimulisanja rasta biljaka, uz
drastično smanjenje potrošnje električne energije.
ZAKLJUČAK
LED predstavlja inovativan veštački izvor svetla ne samo zahvaljujući njegovom intenzitetu i
prednostima u pogledu spektra i potrošnje enegije, nego i zbog mogućnosti da se ciljano
upravlja metaboličkim procesima da bi se povećao prinos i kvalitet biljaka. Trenutno se LED
koristi u komercijalne svrhe uglavnom za zelene lisnate biljke, povrće, trave i cveće u
saksijama.
Istraživanja o efektima LED na primarni i sekundarni metabolizam biljaka i o tome kako
LED utiče na reakcije biljaka, zajedno sa prednostima dinamičkih promena količine i
kvaliteta svetla u različitim fazama razvoja može da doprinese efikasnoj upotrebi LED
tehnologije u uzgoju biljaka u zatvorenim sredinama.
Proizvođači svetiljki treba da ponude energetski efikasne, ekološki održive svetiljke,
prilagođene promenljivim potrebama potrošača. LED svetiljke opremljene drajverima mogu
da obezbede dodatne pogodnosti u pogledu fleksibilnosti u radu, efikasnosti, pouzdanosti,
kontrolabilnosti i inteligencije za sisteme osvetljenja u staklenicima. Prihvatanje i upotreba
samo LED tehnologije zavisi od poboljšanja efikasnosti i izlaznog fluksa po paketu LED
dioda u odnosu na cenu - „lumen per package”. Nove tehnologije daju mogućnost ekonomski
efikasne potrošnje svetlosne energije za gajenje biljaka i to kako na Zemlji, tako i u svemiru,
u bliskoj budućnosti.
LED tehnologija će doprineti kvalitetnijoj i količinski većoj ishrani rastuće ljudske populacije,
kao i održanju spoljašnjih eko-sistema (najviše šuma) i zaštiti planete Zemlje.
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PRIMENA SVETLOSTI U VETERINARSKOJ MEDICINI
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Kratak sadržaj:
Svetlost je elektromagnetno zračenje unutar elektromegnetnog spektra. Pojam vidljive
svetlosti se odnosi na svetlost vidljivu čovekovom oku i nalazi se u delu spektra u rasponu
talasne dužine od 390 do 750 (380 dо 780 nm), između infracrvenog (sa većom talasnom
dužinom) i ultraljubičastog (UV) sa manjom talasnom dužinom i frekvencijom (4×10 14 Hz do
7,9×1014 Hz).Veterinarska medicina je grana medicine, koja se bavi prevencijom,
dijagnostikom i lečenjem bolesti, poremećaja i povreda životinja. Uporedo sa novim
saznanjima u veterinarskoj medicini razvijale su se metode, koje su olakšavale pregled i
dijagnostiku bolesti životinja, a nova saznanja su primenjivana i u lečenju životinja. Otkriće
lasera, izvora intenzivne vidljive svatlosti i infracrvenog zračenja je dalo novi impuls za
proučavanje uticaja svetlosti na ćelije čoveka i životinja. Svetlost ima veliku primenu u
veterinarskoj medicini što se ogleda u primeni u dijagnostičke, ili terapijske svrhe. Kao
vidljiva svetlost primenjuje se u dijagnostičkim metodama mikroskopije i endoskopije,
rendgen zraci u radiološkim ispitivanjima, ultarljubičasta (UV) u dijagnostici kožnih
oboljenja, infracrvena svetlost (IR), laser i polarizovana svetlost u terapijske svrhe.
Uvod
Pojam svetlosti
Svetlost je prirodni fenomen bez koga nema života živih bića - ljudi, životinja i biljaka, kao
što su za život neophodni voda, vazduh i hrana. Bez svetlosti biljke ne bi mogle da žive, jer
ne bi bila moguća fotosinteze, proces u toku koga biljke koriste energiju sunčevog zračenja
za sintezu hrane. Svetlost je elektromagnetno zračenje unutar elektromegnetnog spektra.
Pojam vidljive svetlosti se odnosi na svetlost vidljivu čovekovom oku i nalazi se u delu
spektra u rasponu talasne džine od 390 do 750 (380 dо 780 nm), između infracrvenog sa
većom talasnom dužinom i ultraljubičastog (UV) sa manjom talasnom dužinom i
frekvencijom (4×1014 Hz do 7,9×1014 Hz). Delovanje vidljive svatlosti na specijalizovane
ćelije oka čini osnovu vida. U prirodi neke vrste životinja kao što su insekti - svici imaju
sposobnost da stvaraju svetlost i taj fenomen se naziva bioluminiscencija. Mogućnost uticaja
vidljive svetlosti na ćelije čoveka i životinja, kao i tkiva je dugo bilo neistražena (Vladimirov
et al. 2004). Sa pojavom lasera, izvora intenzivnog vidljivog i infracrvenog zračenja
sagledavanje ove problematike dobija novi impuls (Tuner i Hode, 1999; Karu, 2003).
Primena svetlosti u veterinarskoj medicini
Veterinarska medicina je grana medicine, koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem
bolesti, poremećaja i povreda životinja. Ocem veterinarske medicine se smatra Aristotel (3.
vek pne). Obim veterinarske medicine je širok i obuhvata sve životinjske vrste, kako domaće
tako i divlje, a takođe obuhvata još jednu važnu oblast - higijenu i tehnologiju namirnica
životinjskog porekla. Uporedo sa novim saznanjima u veterinarskoj medicini razvijale su se
metode, koje su olakšavale pregled i dijagnostiku bolesti životinja, a takođe su primenjivana

u lečenju životinja. Iz prirode svetlosti proizilazi njena primena u veterinarskoj medicini i
ogleda se u primeni u dijagnostičke, ili terapijske svrhe. Kao vidljiva svetlost primenjuje se u
dijagnostičkim metodama mikroskopije i endoskopije, rendgen zraci u radiološkim
ispitivanjima, ultarljubičasta (UV) u dijagnostici kožnih oboljenja, infracrvena svetlost (IR),
laser i polarizovana svetlost u terapijske svrhe.
1. Primena svetlosti u dijagnostičke svrhe
Svetlosna mikroskopija
Najranija primena svetlosti u dijagnostičke svrhe datira od XVII veka, kada je Antoni Van
Lenvenhuk (1632-1723) u Holandiji, najverovatnije inspirisan čitanjem knjige Roberta Huka,
Mikrografija, napravio prvi jednostavni mikroskop-lupu. Levenhuk, koji se se smatra „ocem
mikrobiologije i bakteriologije“(Goes, 2013) je usavršio izradu sočiva i mikroskopa i počeo
da ih primenjuje u otkrivanju mikroskopskog sveta. Prvi je video strukturu mišića, bakterije i
spermatozoida, posmarao protok krvi u kapilarima (Dobel, 1932). Proučavao je protozoe, kao
uročnike tropskih bolesti, uključujući malariju, a otkrio je da su bakterije uzročnici kolere i
tetanusa (Kirkland, 2010). Danas je optički-svetlosni mikroskop (grčki: micron - mali
i scopos - ciljati) optički instrument, koji koristi deo elektrmagnetnog spektra - vidljivu
svetlost za povećanje golim okom nevidljivih slika (Slika 2). Mikroskop i mikroskopija se u
veterinarskoj medicini koriste za pravilno postavljanje dijagnoze i određivanje terapije. U
rutinskoj dijagnostici se mikroskopija koristi za otkrivanje ektoparazita na životinjama
ispitivanjem uzoraka sa kože. Krucijalna metoda u dijagnostici crevnih parazitskih oboljenaj
predtavalja koproliški pregled, kada se iz fecesa pravi nativni preparat, koji se posmatra pod
mikroskopom i na osnovu nalaza i izgleda jaja parazita se može postaviti dijagnoza. Takođe,
pravljenjem razmaza krvi na mikroskopskoj pločici i posmatranje pod mikroskopom se mogu
dokazati paraziti kao što su uzročnici babezioze, parazitskog oboljenja pasa, koju prenose
krpelji. U citologiji i histopatologiji veterinari mikroskop koriste da bi ispitali uzorak biopsije
i na taj način postavili dijagnozu. Kontrastni mikroskop, koji ima mogućnost grejanja se
koristi u oblasti porodiljstva i veštačkog osemenjavanja za ispitivanje pokretljivosti i
morfologije sprematozoida životinja. Takođe, stereo mikroskop sa ogledalom se koristi za
sakupljanje i transfer embriona da bi se izbegao gubitak embriona posle veštačkog
osemnjavanja. Mikroskop se koristi za pregled preparata iz biološkog materijala kao što krv i
urin životinja od kojih se prave razmazi na mikroskopskoj pločici, koja se posmatra u vidnom
polju svetlosnog mikroskopa. U higijeni mesa mikroskop se koristi za trihinoskopski pregled
mesa na uzročnike trihineloze, oboljenja životinja i ljudi.

Slika 1.Mikroskopi ( http://www.medioteka.hr/portal/ss_fizika2.php?ktg=7&pktg=&mid=11)
Endoskopija
U savremenoj veterinarskoj medicini, u oblasti veterinarske interne medicine sve više se
koriste vidovi „imidžing” dijagnostike,a kao njeni predstavnici video-endoskopski,
ultrazvučni i rendgenski pregled.

Endoskopija je dijagnostička i terapeutska metoda pomoću koje se dobija veoma značajna i
realna informacija o organima koji se pregledaju. Endoskopija potiče od grčke reči „endos” i
„scopia” i znači „pogled unutra”. U svakodnevnoj veterinarskoj praksi se koriste dva tipa
endoskopa, rigidnii/ili fleksibilni. Svaki od njih obavezno sadrži i prateće instrumente kao što
su izvor svetlosti, instrumenti za sukciju i insuflaciju vazduha i vode, a mogu da im se
dodajui biopseri, kao i hvataljke za uklanjanje stranih tela. U Ambulanti za male životinje
Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu koristi se video-endoskopski aparat marke
„Xion” koji pored fleksibilnog endoskopa, dužine 110 cm i promera 0,9 cm, radnog kanala
2,2 mm, sadrži kameru, izvor svetlosti, monitor od 14" i aparat za sukciju i insuflaciju
(Krstić, 2005) (Slika 3).

Slika 2. Endoskopija ( http://www.klinikazazivotinje.rs/galerija-klinike/)
Rendgenologija
Rendgenski, ili X-zraci su deo elektromagnetnog spektra talasne dužine 0,1 do 10 nm
(0,1×10-9 do1×10-8 m) i
frekvencije
od
3×1016 dо 3×1019 Hz,
u
području
između ultraljubičastog i gama zračenja. Otkrio ih je nemački fizičar Vilhelm Rendgen
(Wilhelm Conrad Röntgen) krajem 1895.godine. Rendgenski zraci se diele na tvrde i meke
rendgenske zrake s obzirom na mogućnost prodiranja kroz razne materijale. Meki rendgenski
zraci imaju talasnu dužinu od 0,1 nm do 10 nm (0,12 do 12 keV), malu energiju i lako se
apsorbuju, a tvrdi imaju talasnu dužinu od 0,01 nm do 0,1 nm (12 to 120 keV). Osnovna
razlika između rendgenskih i gama zraka je u načinu njihovog nastajanja. Rendgenski zraci
nastaju spoljašnjem elektronskom omotaču atoma, dok gama zraci nastaju u jezgri atoma
Najpoznatija njihova primena je u radiološkoj dijagnostici. Rendgenologija se kao grana
veterinarske medicine primenjuje u dijagnostici decenijama, ali u Republici Srbiji se broj
rendgen (RTG) aparata naglo povećao sa otvaranjem specijalizovanih ambulanti za male
životinje u poslednjih petnaestak godina. Danas je u veterinarskoj praksi nezamisliv rad bez
primene rendgen aparata, budući da bez njega u dijagnostičkom smislu su veterinari kliničari
u nekim situacijama potpuno onemogućeni da postave objektivne dijagnoze. Mogućnosti
primene rentgen dijagnostike su znatno veće nego što se zapravo misli. Prvenstveno služi u
dijagnostici patologije na kostima, a najčešće prilikom utvrđivanja preloma, naprslina,
razvojnih anomalija, degenerativnih ili malignih procesa.Takođe, u dijagnostici zglobova i to
razvojnih procesa,preloma ili degeneracija. Primena rendgena u dijagnostici koštanog sistema
je od najranije mladosti pa sve do duboke starosti životinja, najčešće kućnih ljubimaca. Tako
je poznata RTG kontrola razvoja kukova ili lakatnih zglobova, budući da su neke rase pasa
izrazito sklone displaziji, a posebno velike rase. Rendgen zraci se primjenjuju u dijagnostici
procesa na plućima, u dijagnostici kardiovaskularnih oboljenja, proširenje srca, a veliki
značaj ima i u dijagnostici oboljenja trbušnih organa. Rendgenološki se mogu
dijagnostikovati povećanje jetre i tumorozna bujanja, zatim neke procese u želucu i crevima,
povećanje bubrega ili bubrežni kamenje, kao i bešike. Takođe, tumori slezine, povećanje

prostate, dok je za finiju dijagnostiku ipak potreban ultrazvuk. Naravno ne treba izostaviti i
dijagnostiku kostiju glave, vilice, odnosno zubi.
Radiološka dijagnostika oboljenja zuba pasa i mačaka je izrazito objektivan dijagnostički
postupak, koji za veterinarsku medicinu ima poseban značaj. Prateći nove trendove u
medicini, poslednjih godina se značajno promenila i slika delatnosti veterinara, pošto se sve
više diferenciraju saznanja u različitim disciplinama veterinarske medicine. Ovo se odnosi na
dijagnostiku i zdravstveno zbrinjavanje patologije kućnih ljubimaca u oblasti stomatoloških
intervencija (Krstić et al 2015). Danas su pored konvencionalnih RTG aparata u upotrebi
digitalni RTG aparati (Slika 4), koji se od konvencionalnih razlikuju po kraćem vremenu
izlaganja pacijenata zračenju i slikanju digitalnom kamerom, čime se dobija slika, koja je
prisutna na ekranu kompjutera. Prednost se ogleda u manjoj dozi zračenja, što doprinosi
većoj bezbednosi pacijenata i osoblja. Slike su veoma visokog kvaliteta, mogu kasnije da se
obrađuju i čuvaju u arhivi na računaru, ili CD disku. Prednost digitalnih RTG aparata je i što
nema razvijanja filmova, pa se ne koriste hemikalije, a na taj način se ne zagađuje životna
sredina.

Slika 3. Digitalni Rendgen aparat (http://www.vpp.si/diagnosticni_aparati.php) i slika abdomena mačke
dobijena konvencionalnim RTG aparatom
(https://www.google.rs/search?q=slike+rendgen+aparata+u+veterinarskoj+medicini&espv=2&biw=1920&bih=979&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwifoDZ0MrOAhVCAsAKHe4RBuoQsAQIHA#imgrc=1uALn_swuGKfLM%3A)

Ultraljubičasta svetlost i UV lampe
Ultraljubičastozračenje (UVengl. Ultraviolet)obuhvata elektromagnetno zračenje sa talasnim
dužinama manjim od vidljivog zračenja, ali većim od onih koje imaju meki X-zraci. Deli se
na blisko (380-200nm, NUV), daleko ili vakuumsko (200-10 nm, FUV ili VUV) i ekstremno
(1-31 nm, skraćenica EUV ili XUV) ultraljubičasto zračenje (Lakowicz, 2006). Prema
uticaju UV zračenja na zdravlje čoveka i na okolinu, spektar UV zračenja se deli na
na UVA (400-315 nm) zračenje, još nazvano dugotalasnim ili „crnim“ svetlom; UVB (315280 nm) zračenje, poznato i kao srednjetalsno zračenje; i UVC (< 280 nm), kratkotalasno ili
„germicidno“ zračenje. Prirodni izvor UV zračenja je sunce, koje emituje zračenje u UVA,
UVB, i UVC oblastima, ali zbog apsorpcije u ozonskom sloju zemljine atmosfere 99%
zračenja koje stigne do površine Zemlje je iz UVA opsega. Jedan deo UVC zračenja
apsorbovanog u atmosferi učestvuje u stvaranju ozona.
UV lampe se koriste za sterilizaciju radnog prostora i instrumenata koji se koristi u
operacionim salama i mikrobiološkim laboratorijama. Komercijalno dostupne živine lampe
(niskog pritiska) emituju oko 86% zračenja na talasnoj dužini od 254 nm što se poklapa sa
jednim od dva maksimuma na kojima DNK apsorbuje zračenje.
Međutim, UV lampe (Woodova lampa) se koriste i u veterinarskoj dermatološkoj praksi u
dijagnostici kožnih oboljenja kao što je gljivična oboljenje kože pasa, mačaka, malih glodara,
konja (Slika 5). UV lampa (Slika 5) se koristi za otkrivanje kožnog oboljenja izazvanog
gljivicama iz roda Dermatophytes. Ovo kožno oboljenje je često kod domaćih životinja i u

većini slučajeva postoji mogućnost da se direktnim kontaktom prenese na čoveka. U
početnom stadijumu bolest je teško dijagnostikovati u uslovima prirodnog osvetljenja. Dugi
UV talasi (365 nm) se koriste za dokazivanje ove mikoze u ranom stadijumu, jer glivice
pokazuju fluoroscenciju kada su izložene ovoj UV svetlosti. Dijagnostički pregled se izvodi
jednostavno osvetljavanjem životinje UV lampom u mračnoj prostoriji. Pojava žute i zelenožute fluoroscencije na dlaci ukazuje na prisustvo spora gljivica. U humanoj medicini se UV
lampe koriste za dokazivanje vaši u kosi dece, koje su teško vidljive okom. Po izlaganju
dugim talasima UV svetlosti vaške pokazuju žuto-zelenu fluoroscenciju, a gnjide su
opelescentno bele. UV lampe sa dugim UV talasima (365 nm) se koriste u oftalmologiji za
brzo otkrivanje površinskih povreda oka na ekonomičan način.

Slika 4. Woodova UV lampa i UV lampa
(http://www.medicalexpo.com/prod/rimsa/product-69854-424435.,htmlhttp://www.spectroline.com/minimax-specialtyinspection)

Reflektori i LED lampe
Refelektori i LED lampe se koriste u toku kliničkog pregleda životinja na veterinarskim
klinikama i ordinacijama sa ciljem da omoguće bolju adspekciju (posmatranje). Tokom
hirurških zahvata u operacinim salama se takođe koriste lampe na stalcima, zidovima, ili na
plafonu (100 000 do 160 000 luxa), koje omogućavaju bolju vidljivost u operacionom polju.

Slika 5a. LED lampe u veterinarskoj medicini
(https://www.google.rs/search?q=led+lamps+i+veterinary+medicine&espv=2&biw=1920&bih=935&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiX4-PT_8rOAhVMLMAKHYrFBm8Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=XXsDHk14gGKSfM%3A)
(http://www.burtonmedical.com/wp-content/themes/burtonmedical/literature/all-lights-vet-brochure.pdf)

LED lampe se nalaze u otoskopima, instrumentima, koji se koriste za ispitivanje uha i drugim
lampama za ispitivanje, koje olakšavaju klinički pregled životinja.

Slika 5b. Primena LED lampi u veterinarskoj medicini
(https://www.heine.com/en_AU/specialties/veterinary/)

Refrakcija (prelamanje svetlosti)
Pri prelasku svetlosti iz sredine manje gustine u sredinu veće gustine dolazi do njenog
prelamanja (refrakcije). Odnos sinusa upadnog ugla i sinusa ugla prelamanja predstavlja
koeficijent refrakcije, a iskazuje se kao indeks, ili stepen refrakcije (Katić, 2007). Indeks
prelamanja se određuje refraktometrijski korišćenjem refraktometara - instrumenta koji se
razlikuju u konstrukciji, tačnosti i količini uzorka za određivanje, ali koji rade na istom
principu - merenja kritičnog ugla (prelomnog ugla pri maksimalnom upadnom, tj. 90°).
Indeks prelamanja supstance strogo zavisi od temperature i talasne dužine upotrebljene
svetlosti i to tako da opada sa porastom ovih parametara. Merenja se obično vrše pri sobnoj
temperaturi od 20 °C. Refraktometar se u veterinarskoj medicini koristi za ispitivanje telesnih
tečnosti, kao što su krv i urin (Slika 7). U urinu se pomoću refraktometra može dokazati
prisustvo proteina. U higijeni mleka indeks refrakcije mlečnog seruma se određuje u cilju
utvrđivanja da li je mleko falsifikovano dodavanjem vode. Indeks refrakcije zavisi od
koncentracije komponenti mleka, koje su u pravom rastvoru (laktoza i deo mineralnih
materija i prosečno iznosi 39 (38-42) za kravlje mleko normalnog hemijskog sastava.
Dodavanjem vode u mleko indeks refrakcije se smanjuje. Ova metoda je kvantitativna, jer se
može tačno iračunati dodata količina vode.

Slika 6. Refraktometar za urin i refraktometri za mleko
(http://www.superlab.com/cms/mestoZaUploadFajlove/Longxin_Tech_hemijski_pregled_i_analiza_sedimenata_ML_.pdf)
(http://www.instrumentimb.rs/laboratorijska-oprema/refraktometri/)

2. Primena svetlosti u terapijske svrhe
Terapija infracrvenom svetlošću (Fototerapija)
Infracrveno
zračenje,
ili
infracrvena
svetlost (lat. infra ="ispod";skraćeno
IR
od eng. infrared) obuhvata elektromagnetno zračenje sa talasnim dužinama većim od talasne

dužine vidljive crvene svetlosti, a manjim od talasne dužine radiotalasa. To je raspon od
približno 750 nm do 3 mm, odnosno od 4,5×1014 do 1012 Hz (Liew, 2006) (ljudsko oko može
da vide infracrvenu svetlost do 1050 nm što je dokazano u eksperimentima (Sliney et al.
1976; Lynch et al. 2001; Dash i Dash,2009; Saidman, 1933). Raspon energije koju prenose
kreće se od 4,7 do 0,01 eV. Infracrvenu zračenje je otkrio 1800. godine astronom Sir William
Herschel, koji je oktrio nevidljivo zračenja u spektru sa nižom energijom od crvenog svetla,
putem njenog dejstva na termometar (Rowan-Robinson, 2013). Kasnije je utvrđeno da nešto
više od polovine ukupne energije Sunca dospeva na zemlju u obliku infracrvenog zračenja.
Balans između apsorbovanog i emitovanog infracrvenog zračenja ima kritičan efekat
na klimu Zemlje. Infracrveno zračenje obuhvata širok raspon elektromagnetnog zračenja, a
kako čula pokrivaju samo određena područja IC spektra, postoje razne podele koje detaljnije
određuju područja.
Podela prema CIE
Međunarodna komisija za rasvetu (CIE – franc. Commission internationale de l'éclairage)
deli infracrveno zračenje u 3 područja (Henderson, 2007):
 IC – A: 700 nm–1400 nm (0,7 µm – 1,4 µm)
 IC – B: 1400 nm–3000 nm (1,4 µm – 3 µm)
 IC – C: 3000 nm–1 mm (3 µm – 1000 µm)
Podela prema ISO 20473
Međunarodna organizacija za standardizaciju u svom standard ISO 20473 deli infracrveno
zračenje na 3 područja (ISO 20473:2007): blisko, srednje i daleko infracrveno područje
(Tabela 1)
Tabela 1. Podela područja infracrvenog zračenja prema Međunarodnoj organizaciji za
standarde
Oznaka

Skraćenica Talasna dužina

Blisko infracrveno područje

NIR

0,78 - 3 µm

Srednje infracrveno područje

MIR

3 - 50 µm

Daleko infracrveno područje

FIR

50 - 1000 µm

Terapija infracrvenom svetlošću životinja njihovim izlaganjem svetlosti odrđene talasne
dužine i određeno vreme trajanja korišćenjem LED (Light Emiting Diodes) dioda se naziva
fototerapija, ili infracrvena terapija. Preko 40 godina su različita istraživanja širom sveta
pokazala da fototerapija ispoljava intenzivno pozitivno delovanje na tkiva i oraganizme. Kao
što biljke koriste sunčevu svetlost da bi stvorile hlorofil i prevele sunčevu svetlost u biljno
tkivo,tako i LED diode mogu da izazovu unutar ćelija fotobiohemijske reakcije u organizmu
životinja i ljudi. Fotostimulacija je otkrivena 60.godina XX veka i načnici u Evropi su počeli
da koriste svetlost različitih talasnih dužina i frekvencije za lečenje oštećenog tkiva. Više
studija je pokazalo da svetlost prodire i stimuliše ćelije kao foton, koje apsorbuju
fotoreceptori u ćelijama. Fotoni deluju na oštećene ćelije kože, krvi, mišića i kostiju,
izazivaju ćelijski odgovor, koji smanjuje bol i otpočinje proces ozdravljenja. Doprinos
primeni koncetrovanog zračenja svetlosti u lečenju bolesti lupus vulgaris dao je Nils Reberg
Finsen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu 1903.godine
(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/), što je otvorilo nove

puteve u medicinskoj nauci. Sa uvođenjem primene lasera, prvo u hirurgiji fototerapija
pokazuje napredak. Sa razvojem infracrvenog (830 nm) galijum-aluminijum-arsen i crvenog
(633 nm) helijum-neon lasera male snage fototerapija se koristi za zarastanje rana i u
analgeziji. Velikog broja istraživanja opisuju uspešno tretiranje bola kod različitih bolesti.
Vidljiva svetlost (crvena, zelena, žuta, narandžasta, plava) i nevidljiva ljudskom oku
(infracrvena) svetlost ispoljavaju pozitivn efekat na ćelijskom nivou. Vidljiva svetlost prodire
u dubinu od 8-10 mm i korisna je za lečenje promena na površini kože, kao što su rane,
posekotine, ožiljci, za stimulaciju akupunturnih tački i posebno za lečenje infekcija.
Infracrvena svatlost (904 nm) prodire u dubinu od 30-40 nm, tako da je čini efikasnom u
delovanju na kosti, zglobove,duboke mišiće. Dubina prodiranja se definiše kao dubina na
kojoj 60% svetla tkivo apsorbuje, dok se preostalih 40% apsorbuje na drugi način, što nije
detaljno razjašnjeno.
Blisko infracrveno svetlo, ili fotobiomodulacija je prvo našla primenu u humanoj medicini
gde se koristi za lečenje oralnih ulceracija izazvanih henoterapijom, kao i za lečenje rana. U
leteraturi su prisutni podaci o terapiji oboljenja izazvanih herpes virusom (Hargate, 2006) i
lečenje centralnog nervnog sistema (Desmet, 2006). Glavni razlog korišćenja zračenja iz
crvenog i infracervenog dela spektra je činjenica da hemoglobin ne apsorbuje svetlost iz ovog
dela spektra, tako da svetlost može da prodre u dubinu tkiva. (Vladimirov et al. 2004).

Slika 7. Primena infracrvenog zračenja u terapiji konja i pasa
(http://www.emersonww.com/InfraredTherapy.htm)

Monohromatski infracrveni laser niskog intenziteta i LED diode se godinama koriste u više
zemalja kao efikasna terapija artritisa, povreda mekih tkiva i bola (Slika 8). Primena
infracrvenih dioda, kao monohromatskog izvora je započela 60.godina XX veka. U
Sjedinjenim američkim državama (SAD) terapija polihromatskim invrcrvenim diodama je
razvijena i primenjena 1998.godine. Danas se sve više ovaj vid terapije koristi u fizioterapiji,
veterinarskoj i humanoj medicini, stomatologiji, anesteziologiji, kiropraktici i itd.
Različita tkiva i ćelija u organizmu ljudi i životinja karakterišu različite vrednosti za
apsorpciju svetlosti. Tkiva i ćelije apsorbuju svetlost pri odeđenim talasnim dužinama i to je
razlog što neki proizvođači primenjuju polihromatski proces, koristeći više od jedne boje, što
može da znači da emituju zračenje sa više od jedne talasne dužine. Na primer koža apsorbuje
crvenu svetlost veoma lako, dok kalcijum i fosfor apsorbuju svetlost različitih talasnih
dužina. Superluminantne LED (Light Emiting Diodes) su bezbedni koncentrovani izvori
svetlosti, koji se koriste za stvaranje svetlosti specifičnih talasnih dužina da bi se obezbedio
terapijski efekat svetlošću bez štetnih posledica po zdravlje. Naučnici Univerziteta u Čikagu
(SAD) su dokazali da se prosečna vrednost talasne dužine tkiva ljudskog tela kreće od 600 do
720 nm (srednja vrednost 660 nm). Različite studije pokazuju efekat svetlosti u otklanjanju

bola, kod degenarativnog osteoartritisa,tendinitisa karpalnog tunela, kožnih oboljenja, akni,
psorijaze, lečenju sinusa, promena u grlu, uhu, i donjem delu kičme.
Svetlost crvenih i infracrvenih dioda apsorbuju koža, mišići, meka tkiva, kosti.Vidjliva
svetlost iz crvenog spktra, u rasponu od 600-700 nm je veoma korisna u tretiranju problema
tkiva blizu površine tela kao što su rane, ožiljci, za stimulaciju akupunkturnih tački i
tretiranju infekcija. Infracrvena svetlost veće talasne dužine (800-1000 nm) prodire dublje
što omogućava veći efekat na organe, kosti, zglobove, duboke mišiće. Iako crvena i
infracrvena svetlost prodiru na različite dubine, i različito deluju na tkiva, terapijski efekat je
sličan.
Svetlost zelenih dioda apsorbuje tzv.„bio električno magnetno“ polje, koje okružuje telo.
Zelena boja je korisna kao antiinflamator (protiv zapaljenja) i kod bolnih zglobova i alergija.
Narandžasta svetlost se smatra bojom podmlađivanja. Može da pomogne kod grčeva mišića i
pospešuje energiju u plućima i stomaku.
Žuta svetlost može da bude veliki stimulator senzornog i motornog nervnog sistema i tonusa
mišića. Pomaže povećanju energije, uklananjanju bola kod artritisa i deluje na limfni sistem.
Idući ka spektru talasne dužine 400-500 nm, što je plava svetlost može da ima pozitivan
efekat na promene na koži kao što su akne, ožiljke, opekotine, glavobolje. Plava svetlost se
smatra kontraktorom i restriktorom i pokazuje relaksirajući i smirujući efekat.
Sa gledišta bezbednosti primene različitih svetlosti u terapiji smatra se da je bezbedno, osim
za trudnice i pacijente sa nekim malignitetom, kojima se ne preporučuje.
Laser
Laser (akronim od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation pojačanje svjetlosti pomoću stimulisane emisije zračenja) je uređaj za stvaranje i
pojačavanje koherentnog elektromagnetskog,najčešće monokromatskog,usko
usmerenog
zračenja
(Slika
9).
Zasniva
se
na kvantnim pojavama
pri
prijenosu energije zračenjem. Izmena energije zračenja sa atomima ili molekulama aktivnog
medija u laseru (gas, kristal, plazma),umesto apsorpcijom i spontanom emisijom zračenja,
odvija se stimulisanom emisijom. Biostimulacija je aktiviranje vitalnih proces delovanjem
laserskog zračenja. Medicinska primena lasera u je u hirurgiji, fotodinamskoj terapiji i
fototerapiji. Koriste se dve vrste lasera i to sa velikom i malom snagom, koji emituju svetlost
konstantno, ili pulsirajući. U veterinarskoj medicini laseri velike snage se koriste za tretiranje
bolesti mekih tkiva (koža, sluzokože usta, respiratornih organa, urogenitalnog trakta i mišići)
i čvrstih tkiva (kosti i hrskavica) (Calin i Coman, 2011). Posebna primena lasera velike snage
je u hirurgiji oka i za razbijanje kamenja u žučnoj kesi i bubrezima. Zračenje laserima male
snage izaziva u biološkim tkivima fotohemijski efekat. U veterinarskoj medicini se
primenjuju dve vrste terapije, bazirane na ovom efektu: fotodinamska terapija i laser
fototerapija (Lov level laser therapy). Fotodinamska terapija se primenjuje u veterinarskoj
onkologiji. Zračenje laserima niskog intenziteta (Low-intensity lasers- LIL) i LED (light
emiting diodes) diodama se primenjuje u humanoj i veterinarskoj medicini, pre svega u
fizikalnoj terapiji i stomatologiji (za smanjenje bola), dermatologji (tretiranje edema,
ekcema,dermatitisa), hirurgiji (tretiranju perziztirajućih ulcera, opekotina, dijabetičnog
stopala), reumatologiji (otklanjane bola, ili terapija hroničnih bolesti-artritisi i artroze), kao
terapiji vetrinarskoj medicini, sportskoj medicini i rehabilitacionim centrima (Vladimirov et
al. 2004). Prva primena lasera u veterinarskoj medicini je bila 70. i 80. godina XX veka u
hirurgiji pasa i konja (Calin i Coman, 2011).

Slika 8. Laser (NICK KOUDIS/GETTY IMAGES)
Hladni, ili LLLT (Low-level laser therapy) se primenjuje u Evropi, Kanadi, Australiji, nekim
zemljama u Aziji više godina, dok je u SAD tek 2002. godine po odobrenju FDA započela
njegova upotreba. Laser može da utiče na smanjenje bola na više načina. Ima više teorija,
koje objašnjavaju mehanizam delovanja. Prema jednom preglednom radu antiinflamatorno
delovanje je slično farmakološkom delovanju, kao što ima deksametazon. Laser može da
kontroliše bol smanjujući oksidativni stres. Uprkos mnogim rezultatima o pozitivnom
delovanju LLLT dobijenim u in vitro istraživanjima, na modelima životinja i kliničkim
studijama njegova primena je kontroverzna. Prvo, biohemijski mehanizmi kojima se ispoljava
pozitivan efekat su nedovoljno razjašnjeni, a drugo je kompleksnost racionalnog izbora među
velikim brojem različitih parametara svetlosti (talasne dužine, vreme delovanja, gustine,
pulsne strukture...) je rezultiralo publikovanju studija kako sa rezultatima o negativnim tako i
pozitivnim delovanju. Na primer dvofazni odgovor na dozu je zapažen kada je nizak nivo
svetlosti imao bolji efekat nego visoki nivo. Smatra se da svetlost ispoljava efekat prvo na
mitohondrijama ćelija dovodeći do povećanog stvaranja ATP-a, modulacije rekativnog
kiseonika i indukcije transkriptivnih faktora. Ovo ima za posledicu ćelijsku proliferaciju i
migraciju (fibroblasti), modulaciju nivoa citokina, faktora rasta i medijatora zapaljenja, i
povećanje oksigenacije. Ove bihemijske i ćelijske promene kod životinja i ljudi ispoljavaju
pozitivan efekat u zarastanju hroničnih rana, poboljšanja kod sportskih povreda i karpanog
tunel sindroma, dovode do smanjenja bola kod artritisa i neuropatija, povrede nerava.
Primena lasera ima ograničenja, jer ne treba da se primenjuje u predelu očiju, reproduktivnih
organa, ili u regijama gde se sumnja na malignitet. Laser se ne koristi kod hemoragičnih
poremećaja i ako postoji krvarenje. Sa posebnom pažnjom laser treba koristiti kod pacijenata
sa poremećajima fotosenzitivnosti, infekcija i kompromitovanog imuno sistema.
Primena lasera je i u laboratorijskoj dijagnostici. Pomoću laserskog hematološko analizatora
može da se odredi kompletna krvna slika) broj eritrocita, leukocita, retikulocita, trobocita,
diferencijalna krvna slika (podvrste leukocita), hemoglobin i hematokrit. Prednost ove
metode je što analiza traje 8 minuta.
Polarizovana svetlost
Polarizovana svetlost nastaje prelamanjem prirodne svetlosti kroz sistem kristala sa
specijalno obređenim površinama. Zbog svog veoma pozitivnog efekta na zdravlje i male
energije na mestu delovanja polarizovana svetlost ima primenu u himanoj medicini, bilo kao
samostalna terapija, ili kao dopuna drugih načina lečenja (hirurško i konzervativno lečenje),
zatim u kozmetologiji. Moguća je primena i u veterinarskoj medicini.
Umesto zaključka:
„Biljkama je svetlost neophodna za rast, a naše ćelije imju koristi od terapije svetlošću.“
Napomena
Zahvaljujem se Organizacionom odboru Srpskog društva za osvetljenje na pozivu za
savetovanje i mogućnost da rad bude prikazan. Sa pijetetom rad posvećujem svom ocu

dipl.ing.elektrotehnike Radisavu V. Radovanoviću (1931-2014), koji je ceo radni vek proveo
na železnici (Zajednica JŽ) i kao predavač u Železničkom obrtazovnom centru u Beogradu, a
kao dugogodišnji član DOS-a doprineo primeni i prenošenju znanja iz svetloosne tehnike.
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IPA program - Prekogranična saradnja Rumunije i Srbije
Podnosilac zahteva : Javno preduzeće Varoš - Opština Vršac , Srbija
Partner : Opština Deta, Rumunija
Opština Vršac je predvidela u okviru svog plana razvoja ulaganje u
infrastrukturu opštine iz oblasti bezbednosti u saobraćaju , razvoju turističkog
potencijala i uštedi energije.
Prioritet : 1. Ekonomski i društveni razvoj
Mera :
1.1 Podrška za lokalnu / regionalnu ekonomsku i socijalnu
infrastrukturu
Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Opšti cilj :
- Postizanje društveno - ekonomskog razvoja rumunsko - srpske granične
oblasti
Specifični cilj :
- Poboljšanje infrastrukture – modernizacija i zamena dela javnog osvetljenja
u svrhu poboljšanja osvetljenosti naših ulica, što doprinosi razvoju turizma i
turističke ponude u Vršcu i Deti.
- Poboljšanje kvaliteta života za zajednice u pograničnoj oblasti

Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Evropska unija finansira kroz IPA projekat prekogranične saradnje 85 %
realizovanih sredstava namenjenih za realizaciju projekta.
Na osnovu programa i planiranih aktivnosti u projektu formiran je budžet :
Javno preduzeće " Varoš ", Vršac: 454 967 EUR.
Opština Deta: 342 100 EUR
UKUPNO: 797.067 EUR

Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Opština Deta projektom je predvidela:
1. Postavljanje 50 novih kandelabera,
2. Postavljanje 50 svetiljki sa led tehnologijom,
3. Postavljanje 50 solarnih panela za napajanje svetiljki,
4. Nabavka laptopa i štampača,
5. Izrada sajta,
6. Edukacija građanstva kroz dve radionice.

Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Opština Vršac je predvidela da u okviru projekta :
1.

Poboljša osvetljenost svojih ulica zamenom:
1a. Svetiljki sa živinim sijalicama svetiljkama sa led izvorima
( 840 kom.)
1b. Svetiljki sa živinim sijalicama svetiljkama sa natrijumskim
sijalicama (34 kom.)
- glavni pravci ulaska i izlaska iz Vršca: Rumunija, Beograd, Zrenjanin,
Bela Crkva,
- turistički pravci: put vina Vršac – Gudurica , izlaz ka Vršačkom bregu i
manastiru Mesić,
- glavni prilazi i parkinzi kod bolnice, gimnazije, pedagoške akademije i pijace,
- veliki broj veoma loše osvetljenih ulica.
Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Opština Vršac je predvidela da u okviru projekta :
2. Izvrši i rekonstrukciju napajanja ugradnjom novog razvodnog ormana javnog
osvetljenja ( SSOJO) sa kontinualnim regulatorom napona M-BOX (1 kom)
3. Revitalizacija stubova JO (peskiranje i farbanje 116 stubova) u delu grada u
kome se zamenjuju svetiljke
4. Nabavka merne opreme - termovizijska kamera, luksmetar,
5. Nabavka službenog vozila
6. Podela 250 štedljivih sijalica javnim institucijama
7. Edukacija građanstva kroz dve radionice

Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Šta Opština Vršac dobija ovim projektom
- Bolju i ujednačenu osvetljenost ulica na svim pravcima ulaska u Vršac
- Sigurnost u saobraćaju
- Lepše prilaze gradu
- Povećanje energetske efikasnosti u skladu sa direktivama
- Smanjenje potrošnje električne energije
- Smanjenje troškova za električnu energiju
- Smanjenje emisije CO2
- Smanjenje troškova održavanja i stabilnost sistema
- Isplativost investicije,
- Zadovoljenje zakonske odredbe
- Edukacija građanstva
Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Realizacija projekta
Za projekat se konkurisalo u junu 2011.god.
Nakon odobrenja nadležne komisije za prekograničnu saradnju 2014 god. da je
projekat prihvaćen krenulo se sa planiranim aktivnostima.

Common borders. Common solutions.
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U junu 2014. god održana je prva radionica za vreme „ II Sajma Ekologije energetske
efikasnosti i obovljivih izvora energije - Evropski dani sunca i naprednih tehnologija“.
Tom prilikom predstavljen je projekat Green Lights for Safety and Sustainability of
Roads (GLOSS)

Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
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Nakon sprovedenih procedura javne nabavke u prvom krugu Javno preduzeće Varoš
nabavilo je:
Terenski automobil Dacia Duster ph.2.
Termovizijsku kameru FLIR B335
Luksmetar Delta OHM HD 2102.2

Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
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U Školskom centru „Nikola Tesla“povodom 5. marta 2015. „ Dana energetske
efikasnosti“ održano je predavaje o novim tehnologijama. Dat je akcenat na LED
osvetljenju. Predavanje je održao predstavnik kompanije Filips, a Dragoslav
Dobrosavljević je predstavio projekat „Green Lights for Safety and Sustainability of
Roads (GLOSS) - Zelena svetla za bezbednost i održivost puteva“ i tom prilikom je
prikazana oprema koja je dobijena: kamera i luksmetar.
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Rekonstrukcija javnog osvetljenja – postojeće stanje
- Postojeće svetiljke su dugi niz godina su u eksploataciji, i odavno su prevaziđene
po svojim konstruktivnim i fotometrijskim karakteristikama,
- Rasvetni stubovi na kojima su postavljene su u lošem stanju, a lire imaju
neadekvatan ugao, tako da je pored velike potrošnje elektricne energije prisutan
i veliki stepen svetlosnog zagadjenja.
- potojeće svetiljke sa izvorom živa snage 125W, 250W i 400W, veliki su potrošači
električne energije, iziskuju često održavanje i imaju veoma lošu svetlosnu
raspodelu. Ovim projektom predviđena je i zamena svetiljki i zamena lira (konzola)
novim konzolama adekvatnog ugla i dužine, a sve to ima za cilj postizanje
optimalne osvetljenosti uz utrošak minimalne količine električne energije.
Common borders. Common solutions.
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IZBOR PONUĐAĆA I OPREME
Nakon rapisivanja Javnog poziva za prikupljanje ponuda i sprovedene tenderske
procedure izabran je najpovoljniji ponuđač opreme i usluga AD „Tehnika“ iz Vršca
Rekonstrukcija je urađena svetiljkama poznatog evropskog proizvođača „MINELSCHREDER“.
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Tipovi svetiljki koje su odabrane od strane proizvođača opreme „Minel-Schreder“
prema svetlosnoj efikasnosti i utrošku električne energije:

Teceo 2 LED 123W
Teceo 1 LED 107W
za saobraćajnice
klase M2 i M3

Voltana 3 LED 55W
za saobraćajnice
klase M4

Nano LED 38 W
za saobraćajnice
klase M5

Furyo 3 Na 250 W
za saobraćajnice
klase M2
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Ulica
Abraševićeva
Đure Cvejića
Gavrila Principa – Novosadska
Omladinski trg parking
Gudurički put
Vuka Karađžića - Sterijina
Stepe Stepanovića
Stevana Nemanje – Podvršanska
Žive Jovanovića
Dimitrija Tucovića
Gavrila Principa
Drugi oktobar
Žarka Zrenjanina
Sterijina
Ive Milutinovića
Heroja Pinkija

TECEO
2 LED
123W

TECEO
1 LED
107W

VOLTANA
LED 55W

NANO
2 LED
38W

NANO
2 LED
38W
ostalo

Furyo 3
Na 250W

19
9
18
15
59
23
26
37
16
34
12
23
11
19
33
35

Ukupno
19
9
18
15
59
20
23
10
16
30
12
23
11
19
33
35
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Ulica
Vaska Pope
Paje Marganovića
Deligradska
Đure Daničića
Vardarska
Đure Cvejića
Bitoljska
Tanaska Rajića
Hađžiprodanova
Crnog Jovana
Njegoševa
Prizrenska
Jelene Varjaški
Trg Andrije Lukića
Radakova
Bregalnička
Patrijarha Rajačića

TECEO 2
LED
123W

TECEO
1 LED
107W

VOLTANA
LED 55W

NANO
2 LED
38W
14

NANO
2 LED
38W
13
20
12
8
14
7
2
3
15
15
17
15
2
25
20
7

Furyo 3
Na
250W

Ukupno
14
13
20
12
8
14
7
2
3
15
15
17
15
2
25
20
7
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Ulica
Svetozara Miletića
Danila Ilića
Jakova Ignjatovića
Cvetna
Ilije Birčanina
Sutijeska
Gundulićeva
Cara Lazara
Ive Milutinovića
heroja pinkija
Kuštiljska
Stadionska
Lička
Karpatska
Bihaćka

TECEO
2 LED
123W

TECEO
1 LED
107W

VOLTANA
LED 55W

NANO
2 LED
38W

NANO
2 LED
38W
11
4
3
3
6
8
9
15
15
16
12
9
6
22
19

Furyo
Na 250W

Ukupno
11
4
3
3
6
8
9
15
15
16
12
9
6
22
19
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Ulica

TECEO
2 LED
123W

TECEO
1 LED
107W

VOLTANA
LED 55W

NANO
2 LED
38W

Igmanska
Stanoja Glavaša
Đakova
Javorska
Sinđelićeva
Zmaj Jovina
Laze ančića
Sime Gvozdenova
Avijatičarska
Save Munćana
Vojvode Mišića
15

207

98

49

NANO
2 LED
38W
21
10
8
4
10
21
7
10
6
7
8
471

Furyo
Na 250W

34

Ukupno
21
10
8
4
10
21
7
10
6
7
8
874

Rapored svetiljki u 60 ulica u Vršcu
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Pokrivenost opštine sa
rasvetnim telima
Narandžasta – Na sijalice
Zeleno – Led izvori
Belo – Hg sijalice
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Br.
kom.

Tip
izvora

Izvor
snage
W

D GAVRILA PRINCIPA-NOVOSADSKA STREET
E V KARADZICA ST, STERIJINA STREET
F GUDURICKI PUT STREET
G STEVANA NEMANJE ST-PODVRSANSKA STREET
H OMLADINSKI TRG, HIGH SCHOOL CAR PARK

19
16
9
18
12
23
59
37
15

Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg

400
250
400
400
125
250
400
250
400

Izvor
napajanja
sa
balastom
kW
0.48
0.30
0.48
0.48
0.15
0.30
0.48
0.30
0.48

I

13

Hg

400

0.48

6.24

13

Na

150

0.165

2.15

10
5
29
7
11
19

Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg

400
400
125
125
400
125

0.48
0.48
0.15
0.15
0.48
0.15

4.80
2.40
4.35
1.05
5.28
2.85

10
5
29
26
11
19

Na
LED
LED
LED
Na
LED

150
55
55
107
150
55

0.165
0.055
0.055
0.107
0.165
0.055

1.65
0.28
1.6
2.78
1.82
1.05

O I.MILUTINOVICA STREET from ST. NEMANJE STREET to SREMSKA STREET

33

Hg

125

0.15

4.95

33

LED

55

0.055

1.82

P H.PINKIJA STREET from NEMANJINA STREET to SREMSKA STREET

36

Hg

125

0.15

5.4

36

LED

38

0.038

1.37

R VASKA POPE STREET from Z.ZRENJANINA STREET to KORDUNSKA STREET
S LIGHTS AT DIFFERENT SITES (SIDE STREETS)
Ukupan broj svetiljki

14

Hg

125

0.15

2.1

14

LED

38

0.038

0.53

409

Hg

125

0.15

61.35

470

LED

38

0.038

17.86

182.97

874
Nova – planirana instalisana
snaga kW

A ABRASEVICEVA STREET
B ZIVE JOVANOVICA STREET
C DJURE CVEJICA STREET

GAVRILA PRINCIPA-NOVOSADSKA STREET

DRUGI OKTOBAR STREET from Fruskogorska St. to V. Vinogradi Comp.
J DRUGI OKTOBAR STREET –underpass to Beogr. put
D TUCOVICA STREET
k D TUCOVICA STREET
L V. STEPE STREET
M EXTENSION OF Z. ZRENJANINA STREET
N STERIJINA STREET from V. POPE ST to SREMSKA STREET

794
Ukupna postojeća instalisana
snaga kW

107
107
107
107
55
107
107
107
123

Izvor
napajanja
sa
balastom
kW
0.107
0.107
0.107
0.107
0.055
0.107
0.107
0.107
0.123

2.03
1.71
0.96
1.93
0.66
2.46
6.31
3.96
1.85

Instalisana
Br.
snaga
kom.
kW

Tip
izvora

Izvor
snage
W

9.12
4.8
4.32
8.64
1.8
6.9
28.32
11.1
7.2

19
16
9
18
12
23
59
37
15

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

Instalisan
a snaga
kW

54.78
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Izvor tip sijalice - Živa

Broj instaliranih izvora (kom)

Instalisana snaga (kW)

Ukupna instalirana snaga

794

182.97

Radni režim: 100%
Instalisana snaga (kW) 182.97
Godišnji broj radnih sati (h) 11 h x 365 dan. = 4 015 h
Godišnja potrošnja električne energije (kWh) 734 624.55
Cena električne energije 8.50 (din / kWh)
1 € = 120,00 (dinara)
Cena električne energije (€ / kWh) 0,071
Ukupna godišnja cena električne energije 6 244 308.7 (RSD)
Ukupni godišnji troškovi električne energije 52 158.34(€)
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Novo stanje
Izvor tip sijalice - natrijum LED
Na - svetiljka
LED - svetiljka
Ukupna instalirana snaga

Broj instaliranih izvora(kom)
34
840
874

Instalisana snaga(kW)
5.62
49.16
54.78

Radni režim: 100%
Instalisana snaga (kW) 54,78
Godišnji broj radnih sati (h) 11 h x 365 dan. = 4 015 h
Godišnja potrošnje električne energije (kW) 219 941,7
Cena električne energije (din / kWh) 8,50
1 € = 120,00 (dinara)
Cena električne energije (€ / kWh) 0,071
Ukupna godišnja cena električne energije (dinara) 1 869 504,45
Ukupni godišnji troškovi električne energije (€) 15 579
Common borders. Common solutions.
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Izvor tip
sijalice

Broj
instaliranih
izvora (kom)

Instalisana
snaga (kW)

Godišnja potrošnja
električne energije
(kW)

Ukupna godišnja
cena električne
energije (dinara)

Ukupni godišnji
troškovi električne
energije (€)

Živa

794

182.97

734 624.55

6 244 308.70

52 158.34

Na - led

874

54.78
128.19

219 942.00

1 869 504.00

15.579.00

514 682.55

4 374 804.70

36 579.34

Razlika

Broj novo instalisanih izvora je veći u odnosu na broj zamenjenih izvora sa živom zbog
dodavanja svetiljki na stubovima koji ih nisu imali.
Na godšnjem nivou ušteda u potrošenoj električnoj energiji iznosi 514 682.55 kW što
iznosi 4 374 804.7 din. ili 36 579.34 eura
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Tabla i razvodni orman sa M-BOX
priključkom – Beogradski put

M-BOX je uređaj koji služi za uštedu električne energije. Ušteda električne energije se postiže tako što
M-BOX snižava napon pri čemu se svetlosni fluks svetiljke neznatno smanjuje. M-BOX je podešen tako
da smanji napon tj. svetlosni fluks u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima kada je broj ljudi na
ulicama najmanji. Orman je postavljen na putu za Beograd u industrijskoj zoni i obuhvata grupu od 56
postojećih svetiljki sa natrijumskim sijalicama, instalisane snaga 275W.
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U prvom režimu sistem funkcioniše od uključenja 18h - 22 h, gdje je instalirana
snaga od 93 % umesto 100 %. U drugom režimu 80 % od 22 h do 24 h. Treći režim
sa 50% snage nalazi na u periodu od 00 h do 05 h.
Ostvarane uštede u
režimu rada
JO M-BOX

Godišnja potrošnja
električne energije (kW)

Ukupna godišnja cena
električne energije
(dinara)

Ukupni godišnji
troškovi električne
energije (€)

JO 100 %

61 831.00

525 563.50

4 390.00

JO 50%, 85% 93%

43 957.00

373 628.00

3 113.56

Ušteda

17 874.00

151 935.50

1 276.44
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Na osnovu izračunatih kalkulacija na godišnjem nivou ostvarene uštede :
Električna energija:
514 682.55 kW + 17 874.00 kW = 532 556.55 kW
Električna energija (din) 4 374 804.7 din. + 151 935.50 din = 4 526 740.2 din.
Električna energija (€)
36 579.34 eura + 1 276.44 eura = 37 855.78 eura
Vrednost opreme I radovi po projektu iznose 245 909.4 eura
245 909.4 (€) / 37 855.78 (€) = 6.49 god.
Povratak uloženih sredstava je 6.5 godina.
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U saradnji sa ŠC “Nikola Tesla” đaci i profesor Zoran Cvetković uključeni su u snimanje postojećeg
stanja Javnog osvetljenja pomoću luksmetra kao i snimanje objekata lokalne samouprave pomoću
termovizijske kamere. Merene su tri bitne tačke u osvetljavanju puteva. Na strani gde se nalazi
bandera početak puta označen je sa nultom tačkom (O). Sledeća merna tačka je na polovini puta
(50%) i na kraju puta (100%). Zatamnjene vrednosti su novo merene vrednosti u tabeli.
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Gudurički put
Hg - Led
Širina

S. Nemanje
Abraševićeva
Podvršanska
Hg - Led
Hg - Led
Staro Novo
Staro
Novo
Staro
Novo
400 W 107 W 250 W 107 W 400 W 107 W

Omladinski trg
Hg - Led
Staro
400 W

Đure Cvejića
Hg - Led

Novo Staro
127 W 400 W

Novo
107 W

0m

48

68

44

49

22

42

19

48

20

50

50 %

34

70

30

55

30

49

21

51

27

58

100 %

19

64

15

39

21

47

15

56

19

47

Tabele predstavljaju merenja jačine osvetljenosti (lux) jednog rasvetnog
tela u karakterističnim ulicama predviđenim za zamenu. Bandere i metalni
stubovi nalaze se na početku asfalta i jačina svetla merena je u 0 tačci, na
polovini (50%) i na kraju puta (100%).
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D. Tucovića
Hg - Led
Širina
0m
50 %
100 %

D. Tucović - raskrsnica Ž. Zrenjenina
Hg - Led
Hg -Na

Staro
125 W
2.5

Novo
38 W
60

Staro
400 W
41

Novo Staro
55 W 400 W
84
22

2

44

31

74

1.2

24

16

55

Ž. Jovanovića
Hg -Led

Drugog oktobra
Hg -Na

Novo
150 W
42

Staro
250 W
48

Novo Staro
107 W 400 W
68
44

Novo
150 W
49

30

49

34

70

30

55

21

47

19

64

15

39

Na osnovu snimljenih pozicija jačine osvetljenosti ( lux) pre postavljanja novih
Svetiljki i nakon postavljanja, dolazimo do zaključka da je došlo do drastičnog
povećanja osvetljenosti na putevima i raskrsnicama: od 30 % do 150 %.
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Šta Grad Vršac dobija ovim projektom
- pomoću merne opreme u drugoj fazi projekta snimiti stanje po svim ulicama i
napraviti kartu osvetljenja za ceo grad što je osnova za ubacivanje podataka u
GIS – opštinski Geografski Informacioni Sistem (finansiran iz projekta EU Excange 3),
- Merenje i pripremanje podataka za nastavak realizacije zamene javnog
osvetljenja u celoj Opštini Vršac,
- Merenje i ispitivanje ostalih javnih objekata u opštini i pripremanje podataka
za buduće projekte.
Common borders. Common solutions.
Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme is financed by the European Union
under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme
For more information visit www.romania-serbia.net

Modernizacija uličnog osvetljenja ima mnoge prednosti i pozitivne efekte koji se
mogu podeliti na materijalne i nematerijalne.
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Neki od nematerijalnih efekata su uveđenje modernog I energetski efikasnog
sistema osvetljenja , doprinos bezbednosti u saobraćaju i opšte sigurnosti
građana kao I kvalitet života u lokalnoj zajednici. Posebno treba navesti da je u
analizi planirana zamena starih svetiljki novim koje daju znatno veću osvetljenost
kao I bolje iskorišćenje svetlosnog fluksa, tako da je subjektivni osećaj da je
osvetljenje značajno pojačano.
U materijalne efekte mogu se ubrojati relativno brz povratak investiranih
sredstava, smanjenje potrošnje električne energije kao i novčana ušteda u
budžetu Opštine Vršac. Troškovi održavanja s obzirom na životni vek savremenih
Led izvora od 80 000 radnih sati u prvih deset godina praktično ne postoji.
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Zahvaljujem na pažnji
Dragoslav Dobrosavljević
elektro inženjer - energetski savetnik
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Општина Кочани

Контакт:

Држава: Република Македонија

Анна Кралева

Жители: 32.000

Ул. Раде Кратовче бр. 1, 2300 Кочани
+389 (0)33274001 , +389 (0)72275627
anna.kraleva@yahoo.com

Цели на Општината:

Мерки за заштеда:



Намалување на бројот на пречки во светилките



Имплементација на најдобрата достапна технологија



Заштеда на енергија и пари



Прецизно планирање на идните годишни буџети



Одржување на системот од надворешна фирма



Подобра осветленост на улиците и јавните места



Промена на ормарите и нивно изместување



Нова електроника за контрола на вкл/искл.



Проширување на СУО



Редукција на осветлувањето со димирање



Промена на сите светилки во гр, Кочани и дел од населба Оризари

Времетраење на договорот:

42 месеци

Вкупна инвестиција:

44.500.000,00 МКД

Заштеда на енергија:

1.600.000 kWh/a

Заштеда на трошок за енергија:

10.690.000,00 MKD/a

CO2 заштеда:

1603 t/a, за апсорпција се потребни 76000 нови стебла (1 дрво апсорбира
21kg CO2 годишно)

(1kWh ->

1.002g CO2)

Intelligent , Dynamic and Adaptive Public Lighting
Numerous street lightings of the communes have been getting on a bit which
means that renovation has also become increasingly necessary.
The public owners of street lighting systems have the duty to keep the
systems in order to ensure road safety and to fulfill the other functions of
public lighting. The lack of public budget had led to stagnation of investment
in energy efficiency of the public street lighting. There was a critical situation
with regard to high operating costs and large refurbishment necessities
without public funding possibilities. There is a “drive” towards cost
reductions and outsourcing of these services, and Public-Private-Partnership
(PPP) models of Contracting and especially Performance Contracting can be
successful tools to save energy costs and guarantee quality standards and
maintenance of the street light systems.
An average savings potential of up to 65% is possible.
Better lighting more than 30%.
Municipalities haven’t human and financial potential, nor knowledge for
modernization of public lighting.
The communal fee for public lighting is a reliable source of funds that can
finance such complex and expensive projects.
Market liberalization of electricity supply.

Постапката за ЈН започна 10.2014, имплементацијата 08.2015, технички прием 10.2015
Заменети се сите живини светилки со моќност од 125 вати односно 140 вати со ЛЕД светлински арматури со моќност од 41 ват, при
што е постигната поголема просечна осветленост за 40% и намалување на потрошената електрична енергија за повеќе од 3 пати
Заменети се сите живини светилки со моќност од 250 вати односно 270 вати со ЛЕД светлински арматури со моќност од 102 вати,
при што е постигната поголема просечна осветленост за 70% и намалување на потрошената електрична енергија за повеќе од 2,5
пати
Трговскиот центар, плоштадот, кружните текови и важни раскрсници се осветлени со дополнителни специјални ЛЕД светлински
арматури со што овие места се осветлија според последните важечки Европски стандарди за клучни сообраќајни места.
Сите 190 флуоресцентни светилки се заменети со ЛЕД светлински арматури со што е отстранета негативната појава на слаба
осветленост на тие места, посебно во зимскиот период, и при тоа е постигната поголема осветленост за 110%.
На скоро 90 столбови со постоечки светилки во споредните улици каде Општината регистрира потреба за поголема осветленост, се
поставени ЛЕД светлински арматури со 3 пати поголем светлински интензитет, а при тоа дури и на овие позиции имаме заштеда во
потрошената електрична енергија од над 35%.
Поставени се околу 100 нови ЛЕД светлински арматури на постоечки столбови каде до сега немало светилки. Ова е најголемото
поединечно проширување на системот за улично осветлување во Општина Кочани во последната деценија па и подолго.
Поради големата надежност и трајност (животен век) на овие ЛЕД светилки очекуваме одржувањето во наредните години да го
намалиме за повеќе од 7 пати.
Поради многу нискиот животен век на старите живини светилки од помалку од 4000 часа, претходно секоја светилка мораше да се
замени барем еднаш во годината. Така постојано во Општината имаше од 100 до 150 светилки кои не функционираа, што создаваше
револт и нервоза кај граѓаните. Сега со новите ЛЕД светлински арматури веројатноста за нефункционирање е помала од 1 промил,
односно очекуваме во Општината бројот на нефункционални светилки да биде помал од 5.
Најголем дел од новите ЛЕД светлински арматури имаат интегрирано димирање, односно кај главните улици после 7 часа од
вклучувањето, светлинскиот интензитет ќе падне на 50%, а кај споредните улици после 6 часа од вклучувањето светлинскиот
интензитет ќе падне на 50%. Со тоа Општината ја намалува непотребната осветленост и трошок во вториот период на ноќта, пример
после 02 односно 03 часот по полноќ.
После модернизацијата во Кочани кај сите улици и патишта, јавни места и површини осветленоста е подобрена во просек за 50%, а
при тоа потрошувачката на електрична енергија е намалена за повеќе од 67%.
Општина Кочани се одлучи со сопствени средства да ја изврши модернизацијата на системот за улично осветлување со одложено
плаќање кон Изведувачите на 36 месеци без камата. При тоа целата опрема е во сопственост на Општината и Општината во целост
управува со системот за улично осветлување. При тоа заштедата во електрична енергија и собраната комунална такса за улично
осветлување во целост ја покриваат оваа инвестиција и веќе во 2019 година целата заштеда ќе остане на сметката на Општина
Кочани, со што општината во наредниот период ќе може со сопствени средства значително, дополнително да го унапредува
системот за улично осветлување со опфат и на останатите населени места во општината, со проширување, воведување на
телеменаџмент, смарт сити (паметен град) и др.

Public procurement start 10.2014, implementation 08.2015, acceptance test 10.2015
HPM 125W -> LED 41W photometry 40% up, power consumption 3 times less
HPM 250W -> LED 102W photometry 60% up, power consumption 2,5 times less
City mall, square, traffic roundabout and main intersections with extra LED luminaries
according to CIE140/EN13201
CFL -> LED 28W/41W photometry 110% up, low temperature problem solved
On 90 poles with existing lamps in pedestrian streets LED luminaries are installed with
3 times more light intensity, even there power consumption 35% less.
New 100 LED luminaries are installed on existing poles without lams
Great reliability and durability -> maintenance will be reduced by 7 times
Service life HPM – 4000h, change once annually. For LED L90B10C0 - 60.000h L70B50 ≥
100.000h, L0C5>60.000
Integrated dimming in the driver 100%7h – 50%until-off
After reconstruction and modernization at every public place average photometry
50% up, savings more than 61%
Performance guarantee contract on 36 months – no credit. Already in 2019 all savings
go to M. of Kocani
Next steps: With own funds to considerably improve and expand the system for public
lighting, telemanagement, Smart City e.t.c.

Годишни оперативни трошоци
(МКД/а)

постоечки трошоци

Заштедени оперативни трошоци по
завршување на договорот модел2 на
партиципација без дополнителен трошок за
Постоечки – редуцирани трошоци = заштедени оперативниодржување одат кај клиентот
трошоци одат кај изведувачот (договорена сума по модел1)

Дел од заштедените оперативни трошоци ги
задржува клиентот

Дел од заштедените оперативни
трошоци одат кај изведувачот како
надомест
редуцирани трошоци

Крај на договорот

Крај на договорот

Конечна амортизација

Време (а)

Feasibility Study
+ Cost-Benefit analysis

Tender

Approved by City Council

Type of the Contract
Contract Negotiation

Joint Team
Fixed Price Contract
Supply / Services

PPP
Saving Guarantee Contract

Energy supply included in
the Contract

Collecting onsite Light Data
Project
Classification of the streets
Procurement
Photometric simulations

Preparation phase

Installation
UAT

Documentation
Technical specification

Savings and Services
Payment

Obligation of Performance

link1 link2
link1
link1 link2 link3
link
link
LINK -long version LINK -short version LINK –sliki LINK –google LINK-google2
link

Funkcionalnosti LINK

Светлинска арматура тип 2
Модел/ тип на светилка
Производител
Куќиштето на светилката е изработено од:
ЛЕД
Оптички блок
Оптички систем
If (mA)
F (lm)
Протектор - предно стакло

Предспоен уред - напојување
Термика

Монтажа на арматурата

Механичката отпорност на удар на
протекторот од стакло IK07 или подобра
- се докажува со записник или сертификат
Степен на механичка заштита на комплетната
светилка (оптичкиот дел и делот на
предспојниот уред)
- да изнесува IP66 или повисок
- се докажува со записник или сертификат
Електрична изолација Класа I
Заземјување
Декларација за квалитет и стандарди
Потекло
Каталог
табела на светлосен интензитет
поларен дијаграм

Забелешки
VOLTANA 3 24 LED / NW / 500 mA / 5138 / 4795 lm / 41 W
Tungsram-Schreder, Унгарија
алуминиумска легура
Општичкиот блок е составен од 24 високоефикасни диоди.
LED light модулите се наоѓаат на носач изработен од алуминиум отпорен на корозија, кој едноставно се монтира и
демонтира
ЛЕД чиповите се додатно снабдени со леќи со соодветна светлосна распределба која одговара на постоечката геометрија
на улиците според висина на која е поставена, растојанието до соседните столбови и сл.
Работната струја изнесува 500 mA
Вкупниот флукс на светилката изнесува 4795 во lm
Изработен од термички и механички појачано стакло, отпорен на UV зраци, атмосферски влијанија и температурни
дилатации.
Светилката содржи предспоен уред – електрично напојување, поставен во св. арматура изработен од материјал отпорен на
корозија, кој овозможува користење на LED светлосен извор со проектираната снага. Предспојниот уред ги напојува
модулите со константна струја од 350mA до 500mA. Предспојниот уред овозможува димирање, односно намалување на
светлинскиот флукс во претходно дефиниран период од ноќта.
Добра термичка спроводливост и ладење
Систем за хоризонтална или вертикална монтажа на дрвен, бетонски или метален столб со помош на додатен носач /
соодветна конзола (челична, поцинкувана или офарбана), кој обезбедува соодветен наклон на светилката соодветно на
ситуацијата на улицата односно состојбата на столбот.

Механичката отпорност на удар на протектор: IK08
Доставен доказ: Извештај за физичко испитување бр. P-D14574 - Labaratory Service R-TECH Белгија

Степен на механичка заштита: IP66
Доставен доказ: Извештај за физичко испитување бр. P-D14572 - Labaratory Service R-TECH Белгија
Класа I Доставен доказ: Извештај од испитување (изјава) - декларација за квалитет по стандардот IEC 60598-1
Приклучокот за заземјување да е на куќиштето на светилката
Извештај за испитување / декларација за квалитет
ЕУР1 и изјава за потекло.
Каталог, брошури и/или друг печатен рекламен материјал
Во склоп на фотометриската симулација
Во склоп на фотометриската симулација

Назив
CCT [K]
Номинален животен век [h]
За LMF=0,9 t_group>40.000 h
За LMF=0,7 t_group>60.000 h

VOLTANA 3 24 LED /
NW / 500 mA / 5138 /
4795 lm / 41 W
4000
=100000
>100000

If - Forward Current (mA)

500

Вкупна ангажирана моќност на св. арматура (заедно со драјверот) во вати (W)

41

Луминозна ефикасност на ЛЕД-от (lm/W) при Тј = 25оC

134

Луминозна ефикасност на ЛЕД-от (lm/W) при Тј = 85оC

127,3

Вкупни светлински загуби во леќите во %

6

Вкупни светлински загуби во предното стакло во %

5

Луминозна ефикасност на целата св. арматура (lm/W) при Тј = 25оC

109

Луминозна ефикасност на целата св. арматура (lm/W) при Тј = 85оC

104

Реален светлински флукс на св. арматура ( Фarm ) во лумени (lm) при Тј = 25оC

4477

Реален светлински флукс на св. арматура ( Фarm ) во лумени (lm) при Тј = 85оC

4253

• Uniform power loading of phases of power
distribution
• We had moved out a municipal equipment
outside the transformer stations in new segment
cabinets
• We had reduced the involvement of EVN’s
technicians in fault identification and repair in
public lighting
• Uniformity, glare and shadow ( link )
…

Impact/Visibility:
After our success
story, few
municipalities
emerge interest in
knowledge share in
renovating their
systems for public
lighting.
MofK and End user
satisfaction
- Decreased number
of defects, larger
service availability,
less costs for energy
and maintenance.
- Better lighting up to
60%
- Complete technical
documentation,
every luminary
marked on Google
map

Capabilities
developed:
Practical experience
in photometric,
projecting,
installation and
configuration of
lighting equipment.
Testing of Power Line
Communication,
GPRS
communication
between segment
controllers and
central station.
Applying tools,
techniques, skills and
knowledge to project
activities to bring
about successful
results and meet
project
requirements.

Deliverables:

Challenges:

Risks:

Feasibility study,
Onsite Light Data,
Street lighting
classification,
photometric
simulations, technical
specification,
Contract,
telemanagement
protocols, UAT, User
manuals. Fully
equipped cabinets.
Brand name
luminaries.

Un-fixed scope.

kWh price.

Long distance
between poles, low
high of the poles.

Communal fee.

Inadequate fixtures.
Legal ambiguities.
Requirements vs.
expectations and
needs.
Telco services.

Vandalism.
Procurement.
Complex contracts.
Energy market
liberalization.

Needs / Objectives /
Results:
Reconstruction and
change all.
LED as Best available
technology.
Savings in energy and
money.
Payback period less
than 5 years
Accurate planning of
future budgets.
Better lighting at
streets and public
places.
Dimming.
More efficient and
effective
maintenance.

Methodology:

Originality/Novelty:

Value Added:

Future Plans:

Eat the elephant one
bite at a time - start
with something
nutritious, not small
and convenient.

Telemanagement
over PLC and 3G
network with
dimming
functionality as a
major source of
savings included in
LED drivers and
managed by central
station. Use of
different sensors
(fog, humidity,
motion, traffic, etc)
contribute in extra
effectiveness and
efficiency. Energy
management in
meter boxes, real
time monitoring U,I,P
harmonics, reports,
history…

Complete Lighting
services have been
finished ahead of
schedule (2,5
months), within
scope and budget.
CAPEX 720.000,00
euro, payment in 42
months. Average
useful life of
reconstruction 12y,
Payback period 4,21y
NPV = 1.312.632 €
IRR = 28,16%

We have proved that
with such internal
growth and resources
utilization, we can
monetize on the
future opportunities:

Using LED and/or HPS
technology, dimming,
telemanagement and
energy management.

There is no domestic
project that has
achieved this.

1. In integrating the
innovative energy
services with IT
services
2. Extend the system
in a non-covered
villages.
3. Transforming the
complexity into
simplicity, being
committed to offer
best quality services
toward our citizens.

Goals, direction and
leadership
Roles, responsibilities
and skills
Climate and
interpersonal skills
Methods and operating
procedures
All integrated through
effective communication

• The team should had clear goals, a strong sense of direction
and effective leadership

• The team members need to be clear about their roles and
responsibilities and skill set they need to possess
• The third issue which we have to accomplished is the climate
or ‘atmosphere’ in the team and the quality of the
interpersonal relationships within the team

•Methods and operating procedures were unambiguous
and clear to all concerned to avoid misunderstanding

•Finally, the first four factors were bring together and
linked by effective communication

2012
kWh

2013
MKD

kWh

2014
MKD

kWh

2015 ПРОГНОЗА
MKD

kWh

MKD

2015 РЕАЛНА
kWh

MKD

2016
kWh

MKD

2.088.982,50 13.145.528,10 2.107.489,90 13.640.320,08 2.168.399,81 14.125.922,14 2.298.503,80 14.973.477,47 1.779.159,20 11.867.202,29 1.170.935,90 7.751.595,64

ГРАДОТ СО СЕЛАТА ЗАШТЕДА 46,18%
(2700 ЗАМЕНЕТИ СВЕТИЛКИ ЗАЕДНО СО 900
НЕЗАМЕНЕТИ СВЕТИЛКИ)

2012
kWh

2013
MKD

kWh

2014
MKD

kWh

2015 ПРОГНОЗА
MKD

kWh

MKD

2015 РЕАЛНА
kWh

MKD

1.472.891,10 9.258.655,98 1.480.729,80 9.574.434,56 1.520.431,71 9.910.562,21 1.611.657,61 10.505.195,94 1.161.541,70 7.786.437,81

2016
kWh

MKD

516.946,78

3.422.187,69

САМО ВО ГРАДОТ ЗАШТЕДА 67,15%
(САМО ЗАМЕНЕТИ 2700 СВЕТИЛКИ)

*2015 ПРОГНОЗА - ОЧЕКУВАНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО kWh и
МКД ДОКОЛКУ НЕ СЕ РЕНОВИРАШЕ СИСТЕМОТ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ПОРАДИ ПРОШИРУВАЊЕ
*СИТЕ ВРЕДНОСТИ СЕ ОД СМЕТКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДОСТАВЕНИ ОД ЕВН

3422187,69287

2016

516946,78140

7786437,80508

2015 РЕАЛНА

1161541,7000

10.500.000,00

10505195,93897

2015 ПРОГНОЗА

1611657,61260
MKD
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2016
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14973477,47262

2015 ПРОГНОЗА

2298503,79860
MKD
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2014
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2013
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ПРОМЕНЕТИТЕ 2700 СВЕТИЛКИ ВО ГРАДОТ И МАЛ ДЕЛ ОД СЕЛАТА ВО ЈАНУАРИ
ПОТРОШИЛЕ:
НЕЗАМЕНЕТИ 900 СВЕТИЛКИ ВО СЕЛАТА ВО ЈАНУАРИ ПОТРОШИЛЕ:
АКО СЕ ЗАМЕНАТ НЕЗАМЕНЕТИ 900 СВЕТИЛКИ ВО СЕЛАТА ЌЕ ТРОШАТ ВО ПРОСЕК МЕСЕЧНО:
ВКУПНО ВО ПРОСЕК МЕСЕЧНО:
ВКУПНО СИСТЕМОТ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЌЕ ТРОШИ ГОДИШНО:
ВКУПНА ЗАШТЕДА ГОДИШНО:

kWh

МКД

60.000,00
59.000,00
14.602,50
59.602,50
715.230,00
455.705,90

397.200,00 ден.
390.580,00 ден.
96.668,55 ден.
394.568,55 ден.
4.734.822,60 ден.
3.016.773,04 ден.

СИТЕ ВРЕДНОСТИ СЕ ОД СМЕТКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДОСТАВЕНИ ОД ЕВН
Ред. Број
Ознака на
трафостаниц трафостаниц
а
а

Број Броило

Старо/Ново
1

ТС 1

46188220

2

ТС 2

46682678

3

ТС 3

4

ТС 4

5

Улица

Популарно име

Поставен
Ормар

Јануари (kWh)

2012

2013

2014

2015

2016

заштеда со
јан.2015

V М Дивизија
Индустриска зона
Казнлк

Нас Бејрут Црква

3.166,10

3.160,40

3.886,30

3.659,10

974,30

73,37%

Индустриска Зона (Идеал)

5.512,50

5.889,00

5.539,30

5.243,60

1.715,00

67,29%

46682677

Крижевска

Столбна трафостаница Национал

2.660,30

2.914,40

3.355,80

2.748,70

1.167,80

57,51%

46682460

Ул 1 Мај, Р. Петрова

Згради

940,10

939,00

951,50

934,30

269,90

71,11%

ТС 5

46697389

Ул Б Камен , Р Симеонов

Раскрсница Валог

714,00

795,80

1.449,30

2.343,10

881,50

62,38%

6

ТС 6

46193503

Ул Р Петрова

Топук Валог 1

4.994,30

3.971,50

4.408,80

0,00

1.331,30

7

ТС 7

46193439

Ул Р Петрова

Роза Петрова Бараки

3.342,00

3.152,80

3.474,50

3.392,50

1.018,10

69,99%

8

ТС 8

46193462

Ул Скопска

Чешма Текишински Лозја

2.807,90

2.873,40

2.748,40

2.879,30

753,60

73,83%

9

ТС 9

46193461

Скопска

Панагур

3.289,60

3.151,80

2.941,50

3.030,50

819,40

72,96%

10

ТС 10

7245254

Ул Р Петрова

Згради Р Петрова

2.289,80

2.273,10

2.227,90

2.356,30

714,30

69,69%

11

ТС 11

7245255

Охридска

Детска Градинка

1.248,20

1.123,80

1.158,60

1.352,60

262,90

80,56%

12

ТС 12

46193440

Бел Камен

Варница

5.045,00

5.133,30

5.588,40

5.607,80

1.894,00

66,23%

13

ТС 13

46399213

Ул Пиринска

Г Петров Бејрут

2.120,50

2.432,80

2.109,50

1.905,40

569,70

70,10%

14

ТС 14

46193497

Старо Игралиште

8ми Март

1.933,80

1.722,60

2.051,90

1.984,90

447,20

77,47%

uncertainty

uncertainty decreases over time

Cumulative
business value

time
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Ana Drndarević, dipl.el.inž.
Minel-Schréder, Beograd

REVIZIJA STANDARDA ZA OSVETLJENJE PUTEVA
KRATAK SADRŽAJ: Ciljevi revizije standarda za osvetljenje puteva bili su usaglašavanje
metodologije izbora klasa i parametara vrednovanja sa važećom preporukom Međunarodne
komisije za osvetljenje saobraćajnica (CIE 115), kao i izrada novog poglavlja u kome su
definisani indikatori energetskih performansi. Evropski standard EN 13201 je 2016. godine
usvojen i kao važeći SRPS standard SRPS EN 13201.
U radu su dati pregled kriterijuma za izbor klasa osvetljenja, svetlotehnički zahtevi i uvid u
razlike u metodologiji proračuna pojedinih svetlotehničkih parametara.
UVOD
Revizija standarda EN 13201 izdata je 2015. godine, a standard je kod nas uvojen usvojen kao
SRPS EN 13201, prvi deo 2015. godine, a ostala poglavlja tokom 2016. godine.
Standard obuhvata revidovana poglavlja 1 do 4 prethodnog standarda EN 13201 iz 2003. godine i
novo poglavlje 5 koje se odnosi na izračunavanje pokazatelja energetskih karakteristika
instalacije.
Naslovi u skladu sa SRPS EN 13201:
o SRPS CEN/TR 13201-1, 2015:
Osvetljenje puteva — Deo 1: Smernice za izbor klasa osvetljenja
o SRPS EN 13201-2, 2016: Osvetljenje puteva - Deo 2: Zahtevi za radne karakteristike
o SRPS EN 13201-2, 2016: Osvetljenje puteva - Deo 3: Proračun radnih karakteristika
o SRPS EN 13201-4, 2016:
Osvetljenje puteva - Deo 4: Metode za merenje radnih karakteristika osvetljenja
o SRPS EN 13201-5, 2016:
Osvetljenje puteva - Deo 5: Indikatori energetskih radnih karakteristika
U okviru tehničke preporuke standarda EN TR 13201-1 (SRPR EN TR 13201) data je
pojednostavljena težinska metodologija za izbor odgovarajuće svetlotehničke klase za osvetljenje
sobraćajnica (klase M), rizičnih područija (klase C) i pešačkih zona (klase P). Parametri za izbor
svetlotehničke klase se oslanjaju na težinsku metodologiju međunarodne preporuke CIE 115, pri
čemu su opcije pojedinih parametara i vrednosti njihovih težinskih koeficijenata promenjeni, i
dodati novi parametri koji utiču na izbor klase.
Uvažavajući parametre koji se menjaju tokom eksploatacije, a koji utiču na vizuelne potrebe
učesnika u saobraćaju (kao što je na primer gustina saobraćaja), u aneksu tehničke preporuke
SRPS CEN/TR 13201-1 nalazi se model koji daje mogućnost primene adaptacionog sistema
osvetljenja i benefite u uštedama smanjenja potrošnje električne energije.
Kriterijumi kvaliteta definisani kroz M, C i P klase su usaglašeni sa CIE 115 preporukom. Tako
su na primer ukinute ME podtlase u okviru pojedinih klasa.
Novi deo 5 standarda definiše pokazatelje energetskih performansi na osnovu kojih se mogu
porediti instalacije osvetljenja.
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IZBOR SVETLOTEHNIČKE KLASE PREMA SRPS EN TR 13201-1
Metodologija izbora klase osvetljenja je u osnovi bazirana na težinskoj metodologiji preporuke
Međunarodne komisije za osvetljenje CIE 115. Potrebno je napomenuti da su, u odnosu na
preporuku CIE 115, opcije parametara koji utiču na izbor klase pojašnjene kroz njihov opis.

Izbor M klase javnog osvetljenja
Parametar
Brzina vožnje
ili ograničenje
brzine

Visoka
Umerena

Visoka
Umerena

Tip saobraćaja

Odvojeni kolovozi

Gustina raskrsnica

Parkirana vozila

Sjajnost okruženja

Zadatak navigacije

Težinska
vrednost Vw

V ≥ 100km/h

2

70 < V < 100km/h
40 < V < 70km/h

1
-1

Veoma visoka

Niska

Gustina saobraćaja

Opis

Opcija

Niska
Mešoviti sa velikim
procentom
ne-motorizovanog
Mešoviti

V≤ 40km/h
Autoputevi, putevi sa
Dvosmerni putevi
više saobraćajnih traka
> 65% maksimalnog
> 45% maksimalnog
kapaciteta
kapaciteta
35% - 65% maksimalnog
15% - 45% maksimalnog
kapaciteta
kapaciteta
< 35% maksimalnog
< 15% maksimalnog
kapaciteta
kapaciteta

0
-1

1
0
1

Da

0
Raskrsnica/km
>3

Petlje, rastojanja između
mostova, km
<3

≤3

≥3

Umerena
Prisutna
Nisu prisutna
Visoka
Umerena

1

2

Samo motorni
Ne

Visoka

-2

1
0
1
0

izlozi prodavnica, reklame, sportski tereni, stanice, oblasti
magacina
normalna situacija

1
0

Niska

-1

Veoma težak

2

Težak

1

Lak
Тabela 1. Parametri za izbor klase javnog osvetljenja M
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U tableli 1 dati su parametri koji utiču na izbor M svetlotehničke klase. Za svaki parametar
ponuđene su opcije sa određenom težinskom vrednošću koja utiče na izbor klase osvetljenja. Ovi
opisi su dati kao primer, pri čemu je ostavljena mogućnost da svaka zemlja na nacionalnom nivou
prilagodi parametre i njihovo vrednovanje.
Klasa M određuje se prema formuli:
Broj klase M = 6 – VWS
pri čemu je VWS suma težinskih vrednosti koje su usvojene za parametre iz tabele.
Za slučaj da je suma težinskih vrednosi VWS negativna, usvaja se da je VWS=0 (za takvu
situaciju primenjuje se klasa M6).
Ukoliko je suma težinskih vrednosti takva da se dobija da je M ≤ 0, usvaja se klasa M1

Izbor C klase javnog osvetljenja
Glavni učesnici u saobraćaju na rizičnim područijima su vozači motornih vozila, a kao merodavan
koncept preporučuje se koncept sjajnosti. Sa obzirom da se pozicija vozača unutar konfliktne
oblasti menja i da su udaljenosti posmatranja kratke, uobićajeno je da se na delu ili celoj
konfliktnoj oblasti primenjuje koncept osvetljenosti.
Kako su uobičajeno C klase namenjene istim učesnicima kao i klase M, tabela 2 daje uporedne
zahteve. Za slučaj da pristupni putevi konfliktnoj oblasti odgovaraju različitim M klasama,
merodavan je pristupni put na kome je obezbeđen najveći zahtev M klase.
Odnos između srednje sjajnosti pristupnog puta i osvetljenosti konfliknte oblasti zavisi od svetline
površine puta, iskazane kroz koeficijent svetline Qo. U tabeli 2 date su uporedne M i C klase za
različite vrednosti koeficijenta svetline površine puta Qo. Potrebno je napomenuti da su kod nas
uobičajeni kolovozni pokrivači čiji je koeficijent svetline Qo između 0,05 i 0,08, što odgovara
srednjim zahtevima navedenim u tabeli.

Klasa M

M1

M2

M3

M4

M5

M6

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C5

C1

C2

C3

C4

C5

C5

C5

Klasa C za
Q0 ≤ 0,05 cd·m-2·lx-1
Klasa C za
0,05 cd·m-2·lx-1 < Q0 ≤ 0,08
cd·m-2·lx-1
Klasa C za
Q0 > 0,09 cd·m-2·lx-1

C0

Тabela 2. M i C uporedne klase
Za pojedina rizična područija kao što su na primer gradski centri, ili u slučajevima kada su
pristupni putevi rizičnom području neosvetljeni, za određivanje C klase javnog osvetljenja može
se koristiti tabela 3.
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Klasa C se određuje prema formuli:
Broj klase C = 6 – VWS
pri čemu je VWS suma težinskih vrednosti koje su usvojene za parametre iz tabele.
Za slučaj da je suma težinskih vrednosti VWS negativna, usvaja se da je VWS=1 (klasa C5).
Ukoliko je suma težinskih vrednosti takva da se dobija da je C < 0, usvaja se klasa C0.

Parametar

Brzina vožnje
ili ograničenje
brzine

Opcija
Veoma visoka

Tip saobraćaja

Odvojeni kolovozi
Parkirana vozila

Sjajnost okruženja

Težinska
vrednost Vw

V ≥ 100km/h

3

Visoka

70 < V < 100km/h

2

Umerena

40 < V < 70km/h

0

V≤ 40km/h

-1

Niska
Gustina saobraćaja

Opis

Visoka
Umerena
Niska
Mešoviti sa velikim
procentom
ne-motorizovanog
Mešoviti

1
0
-1

Samo motorni

0

Ne

1

Da
Prisutna

0
1

Nisu prisutna

0

2
1

izlozi prodavnica, reklame, sportski
tereni, stanice, oblasti magacina

Visoka
Umerena
Niska

normalna situacija

Veoma težak
Težak
Lak
Тabela 3. Parametri za izbor C klase javnog osvetljenja
Zadatak navigacije
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Izbor P klase javnog osvetljenja
P klase su uglavnom namenjene za pešake i bicikliste na trotoarima i biciklističkim stazama, kao i
za vozače motornih vozila sa malom brzinom kretanja na saobraćajnicama u stambenim zonama,
zaustavnim trakama, trakama za parkiranje i druge slične oblasti.
U tabeli 4 dati su parametri koji utiču na izbor P svetlotehničke klase. Za svaki parametar
ponuđene su opcije sa određenom težinskom vrednošću koja utiče na izbor klase osvetljenja.

Parametar

Brzina kretanja

Opcija

Opis

Težinska
vrednost Vw

Niska

V≤ 40km/h

1

Veoma niska (brzina šetnje)

0

Prometan (užurban)
Intenzitet korišćenja Normalan

Sastav saobraćaja

Parkirana vozila

Sjajnost okruženja

1
0

Slabo prometan (miran)
Pešaci, vozila sa pedalama i motroni
saobraćaj
Pešaci i motorni saobraćaj

-1

Pešaci i vozila sa pedalama

1

Samo pešaci

0

Samo vozila sa pedalama
Prisutna
Nisu prisutna

0
1
0

2
1

Visoka

izlozi prodavnica, reklame,
sportski tereni, stanice, oblasti
magacina

Umerena

normalna situacija

Niska
Neophodno

1
0
-1
posebni zahtevi

Raspoznavanje lika
Nije neophodno
Тabela 4. Parametri za izbor klase javnog osvetljenja P
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Klasa P određuje se prema formuli:
Broj klase P = 6 – VWS
pri čemu je VWS suma težinskih vrednosti koje su usvojene za parametre iz tabele.
Za slučaj da je suma težinskih vrednosi VWS negativna, usvaja se da je VWS=0 (za takvu
situaciju primenjuje se klasa P6).
Ukoliko je suma težinskih vrednosti takva da se dobija da je P = 0, usvaja se klasa P1.
KRITERIJUMI KVALITETA PREMA SRPS EN 13201-2
Kriterijumi kvaliteta osvetljenja puteva namenjenih za saobraćaj motronih vozila su bazirani na
konceptu sjajnosti.
Za razliku od ranijeg standarda EN 13201-2 iz 2003. godine, ukinute su pojedine potklase i
zahtevi pojedinih klasa usaglašeni sa Međunarodnom preporukom CIE 115.

SVETLO
TEHNIČKA
KLASA

Nivo sjajnosti, opšta i podužna
ravnomernost sjajnosti na putu za uslove
suve kolovozne površine
Lsr (cd/m2)
Min.
U0
Ul
(pogonska
Minimalno
Minimalno
vrednost)

Fiziološko
blještanje

Okruženje

fTI (%)
Maksimalno

REI
Minimalno

M1
2,0
0,4
0,7
10
M2
1,5
0,4
0,7
10
M3
1
0,4
0,6
15
M4
0,75
0,4
0,6
15
M5
0,5
0,35
0,4
15
M6
0,3
0,35
0,4
20
Tabela 5. Svetlotehnički zahtevi za saobraćaj motornih vozila prema SRPS EN 13201-2

0,35
0,35
0,3
0,3
0,3
0,3

Kriterijumi podrazumevaju eksploatacionu vrednost srednje sjajnosti, ujednačenosti i REI.
Relativni porast praga (fTI) se računa na početku eksploatacionog ciklusa.
Potrebno je napomenuti da, u odnosu na raniji standard EN 13201-3 iz 2003. godine, postoje
određene razlike u metodologiji poračuna praga fiziološkog blještanja fTI i odnosa ivičnih
osvetljenosti REI (odnos osvetljenosti trake neposredno uz kolovoz i trake susednog kolovoza).
Tako se, na primer, za proračun zaslepljujuće sjajnosti koja utiče na vrednost relativnog porasta
praga fTI uzimaju u obzir sve svetiljke koje su u pravcu gledanja i na udaljenosti od 500m.
Ukinuto je pravilo po kome ova dužina može biti kraća i odgovara udaljenosti na kojoj je
ekvivalentna zaslepljujuća sjajnost poslednje svetiljke koja se razmatra manja od 2% ukupne
vrednosti zaslepljujuće sjajnosti svih prethodnih svetiljki. Ovo pravilo je ukinuto da bi se izbegla
dvosmilsena tumačenja u metodologiji proračuna primenom različitih softverskih paketa.
Za slučaj da je dužina saobraćajnice koja se osvetljava kraća od 500m, ostavljena je mogućnost
da se proračun radi sa uticajem svetiljki koje su na realnoj dužini (kraćoj od 500m), pri čemu je u
izveštaju proračuna neophodno navesti dužinu (broj svetiljki) koja je uzeta u obzir prilikom
proračuna relativnog porasta praga fTI.
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Za vrednovanje osvetljenosti okruženja merodavan je odnos ivičnih osvetljenost REI (Edge
Illuminance Ratio), ranije koeficijent okruženja. Računa se kao odnos srednje horizontalne
osvetljenosti pojasa neposredno uz saobraćajnicu i srednje horizontalne osvetljenosti na susednoj
voznoj traci. Širina susednog pojasa je jednaka širini vozne trake ili širini pojasa neposredno uz
saobraćajnicu, ako je ovaj pojas uži. Proračun koeficijenta REI se vrši sa obe strane saobraćajnice,
a prikazuje se minimalno izračunat odnos. Za slučaj razdvojenih kolovoza, oba kolovoza se
tretriaju kao jedan kolovoz, ukoliko nisu razdvojeni više od 10m.
Primer proračuna REI za kolovoz sa tri vozne trake date na šematskom prikazu 1.
1 - Pojas 1: širine Ws kao pojas 2
2 - Pojas 2: Vozna traka širine Ws
3 - Pojas 3: Vozna traka širine Ws
4 - Pojas 4: širine Ws kao pojas 3
5 - Svetiljke
6 – Ivica kolovoza
Šematski prikaz 1. Kolovoz sa 3 vozne trake – površine merodavne za proračun REI
REI12= Ehsr pojas1/Ehsr pojas 2, REI34= Ehsr pojas4/Ehsr pojas 3
REI= min (REI1; REI34)
Rizična područja se pojavljauju svuda gde se ukrštaju trase vozila, gde one zalaze u područja sa
puno pešaka i biciklista, ili tamo gde postojeći put prelazi u deonicu nestandardne geometrije
(manji broj saobraćajnih traka, manja širina traka ili tome slično). U ovim područjima se
povećava verovatnoća saobraćajnih udesa svih vrsta.
Kriterijumi kvaliteta osvetljenja rizičnih područija se, sa obzirom na složenost situacije, uglavnom
baziraju na konceptu osvetljenosti.
Zahtevi za klase C0 do C5 su definisani kroz kriterijum srednje pogonske osvetljenosti i
ravnomernosti osvetljenosti, datim u tabeli 6.
C KLASA
ESR (lx)
U0(E)
na ukupnoj površini
Ravnomernost osvetljenosti
Pogonski minimum
Minimum
C0

50

0,40

C1

30

0,40

C2

20

0,40

C3

15

0,40

C4

10

0,40

C5

7,5

0,40

Tabela 6. Svetlotehnički zahtevi za rizična područija
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U nekim slučajevima, C klase se mogu primeniti i u oblastima koje koriste pešaci i vozači vozila
na pedale, kao što su na primer podzemni prolazi.
Da bi pešaci mogli bezbedno da se kreću kolovozom ili pešačkim stazama, potrebno je obezbediti
adekvatnu horizontalnu osvetljenost Еh. Ona se izračunava na nivou tla i potrebno je zadovoljiti
srednje i minimalne vrednosti horizontalne osvetljenosti na površini koja se koristi.
Kao dodatan zahtev bezbednosti, za situacije kada je neophodno raspoznavanje lika drugih
pešaka, potrebno je ispuniti zahteve minimalne vertikalne i polucilindrične osvetljenosti.
P klase su uglavnom namenjene za pešake i bicikliste na trotoarima i biciklističkim stazama, kao i
za vozače motornih vozila sa malom brzinom kretanja na saobraćajnicama u stambenim zonama,
zaustavnim ili trakama za parkiranje i druge slične oblasti.
U tabeli 7. dati su svetlotehnički zahtevi za P klase.

P KLASA

HORIZONTALNA
OSVETLJENOST (lx)

Dodatni zahtev za slučaj da je
neophodno raspoznavanje lika

P1

ESR (lx)
Pogonski
minimum
20

Emin (lx)
Pogonski
minimum
7,5

Ev(lx)
minimalna
vertikalna
5

ECS(lx)
minimalna
polucilindrična
3

P2
P3

10
7,5

3
1,5

3
2,5

2
1,5

P4

5

1

1,5

1

P5

3

0,6

1

0,6

P6

1,5

0,2

0,6

0,2

Тabela 7. Svetlotehnički zahtevi za puteve sa pešačkim i biciklističkim saobraćajem
Kako bi se obezbedila dovoljno dobra ujednačenost osvetljenosti, srednja osvetljenost ne sme da
prelazi 1,5 puta minimalnu vrednost osvetljenosti za navedenu klasu.
Dobra reprodukcija boja doprinosi boljem raspoznavanju lika.

INDIKATORI ENERGETSKIH PERFORMANSI PREMA SRPS EN 13201-5
Cilj ovog novog dela standarda je definisanje pokazatelja energetskog učinka u instalacijama
osvetljenja puteva.
U tu svrhu, istovremeno se koriste dva pokazatelja:
Indikator gustine snage Dp - (PDI) Power Density Indicator, i
Indikator godišnje potrošnje energije DE - (AECI) Annual Energy Consumption
Indicator.
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Ovi indikatori se mogu koristiti za poređenje energetskih karakteristika ponuđenih rešenja
osvetljenja, kao i za poređenje efekata primene različitih tehnologija na istom putu. Ovakva vrsta
poređenja se ne radi za puteve koji nemaju istu geometriju, ili na kojima su postignuti različiti
zahtevi – klase osvetljenja.
Indikatori gustine snage (DP) i godišnje potrošnje energije (DE) se primenjuju na svim
saobraćajnim oblastima na kojima se izračunavaju klase M, C i P.
Idikator gustine snage Dp se izračunava na osnovu formule:

=

Snaga (W)
Osvetljenost (lux) x Površina (m²)

W
lx x m2

=

gde je:
DP- indikator gustine snage (W/lx x m2 )
P - ukupna snaga instalacije osvetljenja koja se koristi za osvetljenje relevantne oblasti, uzimaju
se u obzir gubici na balastima, kao i sva oprema koja se koristi za kontrolu osvetljenja
(kontrolne jedinice u svetiljkama, prekidači, foto-ćelije i sl) (W),
Ei - pogonska vrednost srednje horizontalne osvetljenosti određene podoblasti (lx),
A - površina podoblasti (m2)
n – broj podoblasti koje se osvetljavaju predmetnom instalacijom osvetljenja.
Primer površina za izračunavanje Dp na saobraćajnici sa kolovoznim, biciklističkim, pešačkim
stazama i parkingom.

P3

P1
P2

A4

A1

Šematski prikaz 2. Površine A1 do A4 u preseku merodavne za izračunavanje Dp
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A2

A3
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A4

A1

A2
A3
Šematski prikaz 3. Površine A1 do A4 u osnovi merodavne za izračunavanje Dp
Indikator godišnje potrošnje energije DE se izračunava na osnovu formule:

=

Snaga (W) x Vreme rada (h)
Površina (m²)

=

Wh
m2

gde je:
DE - indikator godišnje potrošnje energije instalacije osvetljenja (W x h/ m2 )
Pj - ukupna radna snaga koja odgovara j-tom periodu rada (W)
tj - vreme trajanja j-tog perioda u određenom profilu rada u kome se troši snaga Pj (h),
A - površina osvetljenog prostora (m2)
m – broj perioda sa različitom radnom snagom Pj.
Ukoliko je planirano da svetlosni fluks izvora bude konstantan tokom eksploatacije, a potrošnja
energije varira tokom perioda eksploatacije (na primer ukoliko se koriste drajveri sa CLO
funkcijom – Constatn Light Output), srednja potrošnja energije tokom očekivanog životnog veka
mora biti uzeta u obzir u proračunima.
Za procenu energetskih karakteristika instalacija osvetljenja indikator godišnje potrošnje energije
DE se uvek prikazuje i koristi zajedno sa indikatorom gustine snage DP.
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ZAKLJUČCI
-

Za klasifikaciju i izbor klase osvetljenja ponuđena je težinska metodologija koja se oslanja
na metodologiju datu u preporuci CIE 115, pri čemu su parametari koji utiču na izbor klase
detaljnije opisani.
Zahtevi klasa su usaglašeni sa zahtevima M, C i P klasa prema CIE 115 preporuci. Ukinute
su ME klase i potklase, S klase su zamenjene P klasama.
Promenjena su pravila i metodologija proračuna određenih parametara, kao na primer
relativni porast praga fizilološkog blještanja fTI i odnos ivičnih osvetljenosti REI.
U novom delu 5 definisan je način proračuna pokazatelja energetskih performansi, koji se
mogu koristiti za poređenje instalacija osvetljenja.

LITERATURA:
1. SRPS EN13201, 2016 – Deo 1 do 5: Osvetljenje puteva
2. EN13201, 2004 – Deo 1 do 4: Osvetljenje puteva
3. CIE N°115 – Lighting of roads for motor and pedestrian traffic, 2010
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ВЕРИФИКАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА. СТАЊЕ И ПРЕПОРУКЕ
Аутори: Татјаna Марјановић, дипл.ел.инж
Немања Марјановића.сизжс
„М-ЕЛЕКТРО“д.о.о., Нови Београд
Кратак садржај
Предмет овога рада је указивање на потребу коришћења одговарајућих препорука и стандрда за вредновање
постигнутости функционалности електричних инсталација, па и инсталација осветљења у смислу задовољења
техничких захтева у погледу виђења, препоручене вредности осветљености и равномерности осветљености,
предвиђених пројектом.
Након одређеног времена коришћења електричне инсталације, покреће се захтев за периодичну проверу да би се
испитивањем и мерењем оценило да ли иста и сви њени елементи и саставни делови раде у задовољавајућим
условима за употребу.
Свака инсталација се мора верификовати током постављања, колико је то применљиво, и после комплетирања,
a пре пуштања у рад и употребu од стране корисника.
Основ за извођење електричне инсталације је пројекат. Он се, како је познато, ради на основу Закона, прописa и
стандарда.
Сада је постало најзначајније сагледати значење и тумачење графичких симбола у пројекту и изражену мисао у
њему. Формални пут брзог решавања пројекта уз помоћ компјутера, као алата, користи се као варијанта
управљања послом тј. за комуникацију „човек-машина“, "машина –машина“,„ независно од језика. Рад на изради
информатичких модела и типова елемената података јесте усредсређеност на две групе стандарда: стандарде
за традиционалну документацију и стандарда за симболе, и тиме се долази до изгледа и тумачења пројекта којим
се постиже комуникација „човек-човек“ (произвођач и корисник).

1 УВОД
Предмет овог рада је указивање првенствено на потребу коришћења одговарајућих препорука и
стандарда за вредновање постигнутости
фотометријских величиа,
функционалности iи
безбедности електричних инсталација осветљења у смислу задовољења техничких захтева у
погледу виђења, препоручене вредности осветљености и равномерности осветљености,
предвиђeних пројектом.
Елекричне инсталације осветљења подлежу комплетним мерењима, испитивањима и прегледу
функционалности ради постизања сврсисходности и намене и провери фотометријских
карактеристика инсталације осветљења, ради прорачуна и провере елемената којима се оцењује
квалитет осветљења. Дакле, у инсталацијама се може изводити:
1 мерење, провера и испитиање фотометријских величина
2 преглед, испитивање и мерење функционалности електрчних веза и
безбедности електричних инсталација у нормалном раду

провера доказа о

3.Проверу радних карактеристика опреме за осветљење, као и квалитета опреме за осветљење,
обезбеђује проивођач опреме и/или испоручилац опреме и према усвојеној шеми атестирања
издаје Извештај о испитивању".
Стандард ISO/IEC 17065 [1] припремио је ISO Комитет за оцењивање усаглашености (CASCO),
а у њему су укључена позивања на шеме сертификације за које су подробније информације дате
у ISO/IEC 17067.. [2], Стандард ISO/IEC 17065 је достављен свим националним телима ISO-a и
IEC-a на гласање и одобриле су га обе организације. Овим првим издањем повлачи се и замењује
ISO/IEC Guide 65:1996[3], .
Осим за постизање безбедносних захтева, стандардизовање правила и упоређивање са
захтевима из одређних закона, техничким прописа и стандарда, а у циљу постизања превенције
проценом угрожености и израдом плана заштите којом се обезбеђује сагледавање макро и микро
локације објекта, вредност садржаја објекта и његове врсте, организације рада, а у овом раду са

посбним освртом на осветљавање и светлећим диодама, према организованости рада на
мерењима и испитивањима, споља и унутра.
Пројектом приказани и у њему симболима исказани интерфејс "човек-човек" су полазни основа
за вредновање једне изведене електричне инсталације осветљења, а поређењем измерених
и/или прорачунатих вредности параметара електричне инсталације осветљења са захтевима из
закона, прописа и стандарда представља анализу и омогућава верфикацију Извештаја о
прегледу, испитиванју и комтроли квалитета параметара једне инсталације.
У овом раду даје се приказ преко педесет година рада
стандардизације , пројектовања, производње и примене.

у области осветљења у смислу

Циљ овог рада да се ажурира објављивање већ израђених предлога стандарда на српском језику
и учествује на доношењу међународних стндарда и препорука у области осветљења. Овај рад
има за мисију покушај да се стручна јавност обавести, ради кратког подсећања, о потенцијалним
могућностима да се настави рад на нацртима ради усклађивања са важећим међународним
стандардима.
2. ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКАТОВАЊЕМ
Како истиче СРПС ИСО 9001:2015 [4], важност процеса планирања, па и пројекта, је кључан за
свеукупно пословање јене организације, задовољење потреба и очекивања свих заинтересованих
страна и ресурса, те свих подзаконских аспеката који на било који начин могу утицати на
пословање. Највећа новина и највећи изазов који доноси ново ревидирано издање стандрда о
квалитету је управљање ризицима те проактивно деловање у свим сегментима рада.
Политика квалитета и циљеви квалитета постају темељ и путоказ, а управљање квалитетом
спушта се на све нивое пословних процеса, док се интезивнијим укључењем руководства
континуално подиже свест о важности квалитета и смањењу
могућих ризика и њиховим
свођењем на најмању могућу меру.
Пројекат се ради да би се испоштовали захтеви Закона, правилника, техничких прописа и
стандарда. Због тога је њихово ажурирање од великог значаја посебно за нове производе као што
су нови извори светлости ЛЕД, и њихова пратећа опрема, како за функционално тако и за
декоративно осветљење.
Да би имали квалитетну основу за мерења и испитивања електричних инсталација осветљења и
квалитета параметара осветљења, као једног од услова околине, и обавили вредноваљње као
основ за верификацију, ако се питамо како да пројектујемо електричне инсталације осветљења,
треба да проучимо могућности које пружа област за структуирање информација, техничку
документацију и графичке симболе.

Upozoreњe protiv korišćeњa sijalica sa hladnim zrakom

3 СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИЈА; ДОКУМЕНТАЦИЈА И ГРАФИЧКИ СИМБОЛИ
У светлу све већих захтева заштите животне средине и одрживе производње и коришћења
енергије, концепт "Smart grid" је у фокусу. Овај концепт подразумева више различитих функција и
високе захтеве за ефикасну размену информација.

Као пример овог последњег, познати корисници IEC60417 DB[5],(графички симболи за употребу
на опреми) су: SMB, TC 2, TC 3, SC 3C, TC 9, TC 13, TC 18, TC 21, SC 21A, SC 22E, TC 23, SC 23A, SC 23B, SC 23C,
SC 23E, SC 23G, SC 23H, SC 23J, TC 26, TC 27, TC 29, SC 32B, TC 33, SC 34C, SC 34D, TC 35, SC 37B, TC 38, TC 40, TC
44, TC 47, SC 47E, SC 48B, TC 57, TC 61, SC 61B, SC 61E, SC 61H, SC 61J, TC 62, SC 62A, SC 62D, TC 64, TC 69, TC 72,
TC 74, TC 76, SC 77A, TC 78, TC 80, TC 82, TC 85, TC 91, TC 94, TC 95, TC 96, TC 97, TC 100, TC 101, TC 105, TC 108,
TC 116, SC121A, SC121B JTC 1, JTC 1/SC 31, JTC 1/SC 35, JTC 1/SC 37.
Ова област се обрађује у Техничком комитету
structures, documentation and graphical symbols"

IEC:,"Technical Committee No. 3 Information

Употреба графичких симбола у пројекту, њихово препознавање и тумачење њиховог значења ,
представља формални пут брзе припреме техничке документације и брзог решавања пројекта
уз помоћ компјутера који се користи као варијанта управљања послом, тј. за комуникацију "човекмашина", " машина - машина " "човек-човек" независно од језика.
Рад на изради информатичких модела
усредсређеност на две групе стандарда:

и типова елемената података

односи се на

-стандарде за традиционалну техничку документацију-тј. за симболе за примену у електричним
шемама пројекта (који су дати од 2001. године у виду базе података : IEC 60617 DB [6],), а тиме
се долази до изгледа и могућноти представљања у пројекту, а којим се постиже комуникација
"човек-човек"
-стандарде за симболе за примену на опреми којим се постиже комуникација "човек-машина"
(Основна правила за употребу на екраанима као резултат сарадње ISO TC10, ISO TC145 и IEC TC
3. ISO 80416-4 [6], и симболе за примену на опреми IEC 60417 DB) за електричне производе.
ISO 7000 који покрива не-електричне симболе за употребу на опрми такође се налазе у бази
података.те обезбеђују могућност да се користе заједно.
Значајно је истаћи да сваки графички симбол може користи за хардвер и софтверски интерфејс
једнозначно.Постоји снажан тренд да се такође поставе графички симболи на екране и иконе, на
пример на екран осетљив на додир. У том смислу, доследност мора бити осигурана између
хардвера и софтверског интерфејсa.
У светлу повећања функционалности и сложености савремена опрема заједно са смањењем
величине, графички симболи су суштинска компонента људског приступа. Генерички и основни
графички симболи могу се ефикасно користити у разним пољима примене, а пре свега за
пројектовање.
4.МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
У последњем издању штампе CEN and CENELEC "Newsletter Issue" од 21 June 2016
постављају се питања заједничке сарадње :
-CEN, CENELEC и SBS поздрављају издање ISO and IEC " Guide on how to write SME-friendly
standards" (2016-03-29,)
-,CEN and CENELEC изказали су добродошлицу комитентима Европске заједнице који имају "
'single standardization policy' (2016-06-02)
- Како се очекује да ће CENELEC и IEC сарађивати на развоју у наступајућим годинама?
Акционим планом и програмом рада у обласи пројектовања решено је, на међународном плану,
да
-се стално допуњава стандард "Класификација и обележавање докумената за постројења,
системе и опрему" IEC(EN) 61355[7], дат као "ДБ" на web-у., што омогућава наставак рада на
стандарду IEC 61360 [8], .

SRPS EN 61355 служи као основа за уговоре који се односе на припрему структуиране
документације за нпр постројења са њиховим системима и опремом. Исти обухвата све
техничке области и отворен је за даљњи развој документације и документационог система..
-При крају је ревизија на заједничком раду ISO/IEC на објављивању IEC 81346 [9],
и новог
издања IEC 61082-1[10], .
Још један пример за заједнички рад ISO-а и IEC-а је информациони модел усаглашавања IEC
61360 и ISO 13584 [11], који обезбеђује интероперабилност у широком опсегу техничких речника.
Такође за пројектанте је важна информација да је код нас објављена збирка стандарда о
могућим референтним ознакама за примену у индустрији IEC 81346 (Раније IEC 61346 серија)
односно
СРПС EN 81346-1::2015 Индустријски системи,инсталације и опрема и индустријски производи Принципи структуирања и референтне ознаке - Део 1: Основна правила . Исти .успоставља опште
принципе структуираних система укључујући и структуирање имформација о систему. На основу
ових принципа, дата су правила и смернице за стварање једнозначних референтних ознака за
објекте у било којем систему. Референтне ознаке идентификују објекте у сврху израде и
претраживања информација о објекту и на који начин је реализован у погледу његових саставних
делова.
СРПС EN 81346-2:2015 Индустријски системи,инсталације и опрема и и индустријски производи Принципи структуирања и референтне ознаке - Део 2:Класификација објеката и кодови за класе.
Исти успоставља опште принципе структуираних система уклјучујући и инфраструктуру система.
и структуирање информација о систему. На основу ових принципа, дата су правила и смернице за
стварање једнозначних референтних ознака за објекте у било којем систему. Референтне ознаке
идентификују објекте у сврху израде претраживања информација о објекту и на који начин је
реализован у погледу његових саставних делова.
У овој збирци дата су "Правила за структуирање" нпр. приказ система функцијски оријентисане
структуре , система производно оријентисане структуре за један ниво и локацијски оријентисане
структуре.
Ако се питамо како да пројектијемо електричне инсталације осветљења, теба да проучимо горе
набројане могућности . Тек тада имамо квалитетну основу за мереења и испитивања
електричних инсталација осветљења и да обавимо вредновање као основ за верификацију.
4. ВЕРИФИКАЦИЈА
За оцену усаглашености провераване инсталације са захтевима из пројекта, стандарда и законске
регулативе, потребно је извршити верификацију тачности мерења параметара инструмента у
датим условима који се проверавају.
4.1 Верификација инструмента
4.1.1Организација OECD( Организација за економску сарадњуи развој- Organisation for Economic
Cooperation and Development) објавила је 02.09.2016 докуменат о односу између стандарда ISO
17025[9], i OECD-ових начела добре лабораторијске праксе(GLP). У документу се истичеу
главне разлике између GLP-а и акредитације лабораторија.
4.1.2 H. MORINAKA -(Институт за националну метрологију у Јапану AIST) разматрао је, и
резултате мерења и мерну несигурност у усвојеном типу и верификацији, и приказао однос
између мерене вредности, мерне несигурности, максимално дозвољене грешке и критеријума за
одлучивање о усаглашености.

Слика 1- Однос између мерених вредности, мерне несигурности, максималне дозвољене грешке
и критеријума за одлучивање о усаглашености
5.ЦИЉЕВИ МЕРЕЊА ФОТОМЕТРИЈСКИХ ПАРАМЕТАРА
5.1 Циљеви мерења
Најмање четири различита циља захтева мерења фотометријских параметара квалитета
система осветљење:
-Мерења у завршној фази изградње, мерења спроведена током финалног испитивања/наставка
изградње дела инсталације осветљења, да провери усаглашеност са захтевима стандарда и / или
са очекивањем из пројекта.
Ови резултати могу се користити при формалном прихватању инсталације осветљења неког
објекта.
-Мерења у току трајања инсталације осветљења обављају се на унапред утврђеним временским
интервалима током трајања инсталације осветљења, да се квантификује деградација
перформанси осветљења и да се дефинише потреба за одржавањем, рекострукцијом или за
верификацију усклађености инсталације осветљење са стандардним условима или очекивањима
из пројекта, углавном на основу одржавања вредности
5.2 Извештај о испитивању
Извјештај о испитивању треба да садржи најмање:
а) циљеве мерења;
б) све информације прикупљене током мерења ако је релевантно за циљ мерења;
б) детаље о инструментима које користи, њихов број за недвосмислену идентификацију и њихови
услови еталонирања (датум, валидност и метролошка следљивост);
г) детаљи о времену, животној средини, условима електричног напајања,
д) референца или кратак опис процедура усвојених за мерење и обраду података, обухватајући
процену мерне несигурности;
ђ) резултати мерења са својом мерном несигурношћу;
е) разлог, оправдање и последице избора зона инсталације ако се не мери по свој укупној дужини
или површини;
ж) мере предузете у циљу спречавања или рачун за директну или рефлектујућу светлост из
окружења;
з) све остале информације поменуте у претходним тачкама.
Код динамичког система просечна брзина возила утврђују се током мерења а процена мерене
несигурности мора јасно назначити све аспект у корелацији са покретима и на крају уведен
фактор корекције.
Особа која је одговорна за мерења потписује извештај о испитивању.

Један пример извештаја предложен је као информација у Анексу Х. стандарда СРПС EN 13 2014:2015. [10].
6 КАКО СЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ
Методе мерења перформанси осветљења дате су у одговарајућим стандардима, почевши од
СРПС У.Ц9.100 из 1962. године за природно и вештачко осветљење, а према технологији:
методе за саобраћајнице EN 13201-4:2015[10], , спортске догађаје, школе, индустрију и друго,
декоративно осветљење спољашње и унутрашње. Исти су израдиле чланице CEN .
CEN чланоце су национална тела стандардизације Austrije, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.
6.1 Конвенције за симболе фотометријских параметара квалитета
Симбол параметра се састоји од једног слова (нпр L, E, Emиn, Emax) и евентуално једног или
више сабскрипта раздвојених зарезима могу користити. Први сабскрипт, уколико је потребно,
наводи значење параметра:
- r за захтев на основу осветљења класа (СРПС EN 13201-2) [12], ;
- d за вреdности ефикасног захтева друмског ауторитета (дизајн очекивања);
- c за израчунате вредности;
- m за измерене вредности.
6.2 Важност појединих параметара на саобраћајници.
За истраживачке сврхе неки нормативни фотометријски параметри могу се проценити на
подужном делу коловозне траке уместо на целој траци. Такве информације могу бити корисне за
разумевање разлога за смањене перформансе система осветљења или утицајем нпр стабала у
булеварима или извора светлости који су део других јавних и приватних система осветљења.
Б.2 Посебна сјајност и уједначеност
Параметри овог типа се процењују у датим тачкама у датој подужној линијиј у специфичним
условима мерења p:
а) (посебно) просечна сјајност дуж подужне линије jpL
б) (посебно) највиша сјајност дуж подужне линије Lmax,j,p;
ц) (посебно) најнижа сјајност дуж подужне линије Lmиn,j,p;
д) (посебно) укупна линеарна униформност осветљености дуж уздужне линије Uo,j,p(L); е)
(посебно) уздужна уједначеност сјајности дуж уздужне линије Ul,j,p(L)
.
5.5 Параметри мерења
При мерењу за верификацију у складу са захтевима стандарда
-морају се размотрити сви параметре квалитета за одговарајућу класу осветљења објекта.
Смањен скуп параметара може бити усвојен у договором са купцем или оператором и ако је овај
избор описан у пројекту инсталације. Од мерења за верификацију у складу са пројектом очекује
се да се захтева разматрање подударности са скупом параметара наведених и вреднованих
у пројекту инсталације осветљење.
Следеће додатне тачке ће бити описане у извештају о испитивању:
а) услове снабдевања електричном енергијом,
б) временски и еколошки услови,и ако се захтева тендером спецификцирани захтеви као битног
дела стандарда
Ако понуда
или стандардни захтевају мерење осветљености, као прелиминарни корак
верификације мерење се врши за исте тачке мреже у којима је израчуната сјаност.
7. СТАЊЕ
У оквиру рада Привредне коморе Србије, 1993 године донета је одлука да свако министарство
сагледа своје потребе и према својој надлежности побрине се за израду ревизије правилника и

стандарда ради спречавања препрека међународној трговини. После доношења и објавлљвања
Техничких прописа донетих на основу Закона о стандардизацији (Сл.лист СФРЈбр.37/88 и 23/91)
се односе на примену стандарда о техничким нормативима о квалитету производа и услуга и
обавезној произвођачкој спецификацији..Према Табели 1 о стању из текста "Информација о
техничким прописима СЗС од 21.августа 1996 рад је настављен према налазу после
преиспитивања, да су технички прописи "несавремени", тј. неусклађени са међународним и да су
"кочница развоју"
Табела 1- Стање и потреба ревизије и стављања ван снаге
Период
Период
Период
Укупно
У складу Потребна Ставити Позива
издања
издања
издања
прописа са
ревизија ван
се на
до 1974
19751986међун.
снаге
ЈУС
1985
1995
докум.
Укупно
31
104
176
311
84
149
27
95
техничких
прописа
Такође Завод за стандардизацију у оквиру скупа одржаног 1996, презентирао је тренутно стање
са правилницима и дао смернице за даљи рад на ажурирању потребних стандарда, па и
усвајањем методом корице по Решењу директора до превођења на српаки језик.
Табела 2- Правилници и надлежности за њихову израду
Надлежно министарство
Постоје следеће врсте правилника
Министарство привреде и
-Правилници који се односе на техничке захтеве за
производе

Удружење за металну и
електроиндустрију
Удружење за енергетику
-Правилници који се односе на услуге (израда
Удружење за шумарство и прераду
техничке документације, пројектовање, Изградња дрвета и прераду дрвета
Удружење за текстилну индустрију
-Правилници/Наредбе/ Наредбе о обаветном
(лична заштитна опремаlиčna
атестирању
зaštиtna oprеma, koжa, kзno)
Удружење за хемијску индустрију
-Уредба и Правилници о метрологији
Удружење за пољопривреду
Удружење за грађевинарство
-Правилници о престанку важења појединих
(испитивање иверице)
правилника, прописа, одредби
Одбор за заштиту животне средине
(бuka)
Центар за квалитет (атести и
мерења)
Табела 3-Министарство за привреду је завршило посао око ревизије неких правилника и
објавило неке од њих , нпр.
Ознака
Стари
Нови

ВТП0002:2016

Правилник о безбедности
машина (''Сл. гласник РС'',
бр. 13/10)

ВТП0003:10

Правилник о електричној
опреми намењеној за
употребу у оквиру одређених
граница напона (''Сл. гласник
РС'', број 13/10)

Правилник о безбедности
машина објављен је у
„Службеном гласнику РС“,
број 58/2016 од 22. јуна 2016.

ВТП0004:10

Правилник о
електромагнетској
компатибилности (''Сл.
гласник С'', број 13/10)

ВТП0005:10

Правилник о безбедности
лифтова (''Сл. гласник РС''.
бр. 101/10)

Правилник је објављен у
"Службеном гласнику РС",
бр. 25/2016 од 9.3.2016.
године, ступио је на снагу
17.3.2016, а примењује се од
1.7.2017

8. ПРЕПОРУКЕ"
8.1 LED - Извори светлости- Светла будућности
Поред уобичајених сијалица у последње време за опште осветљење се примењују светиљке са
светлњћим диодама. -"LED SVETILJKE" Пример су за трајност (100 000 satи), варијацје боја и
искористивост која сада досеже 20 lm/W. LED технологијом добијен извор светлости потрошње
5W мења халогену сијалицу од 35W, LED извор светлости снаге 2,8 W постиже флукс светлостии
халогене сијалице од 29 W.
Међутим, питање код истих је хлађење, односно сада већ је ублажен проблем загревања
светиљки са LED изворима .
Скуп стандардаа који се односе на na LED извор светлости у погледу безбедности су: IEC
EN60825-1:1998 [12] (безбедност код ласера класе 1M класе 2 и класе 2M), IEC (EN) 61347-2-13
[13.2]:,затимIEC (EN) 61347-2-2[13.1]. Публикација EN 61347-1:2001[13] ( којом је повучена и
замењена публикација IEC 61046 из 2002[14] )
LED светиљке и панели - пружају нове могућности у у дизјнирању и управљању осветљењем и у
складу са општим трендом рационалног коришћења електричне енергије.
8.2 У наступу да се са LED изворима светлости указује на предност да је то сијалица изузетно
дугог века трајања, (" да троши и 90% мање енергије у односу на класичне сијалице "), такође се
рекламира да светиљка са LED изворима није осетљива као класична на промене напона" које
се свакодневно дешавају", „да их можете укључити и искључити безброј пута, без бојазни да ће
то скратити њихов животни век". " LED светло достиже свој максимум осветљености тренутно (за
разлику оних извора којима треба неко време)" или "oсветљавање је постало лако" ;" са еколошке
тачке гледишта ова технологија је пожељна зато што се лако рециклира"; „нећете их морати
мењати скоро читав век"; “низак ниво трошкова одржавања, пре свега због дугог радног века".
У исто време очигледно корист јесте „огромна количина сачуване енергије".
8.3 После велике рекламе " LED светло достиже свој максимум осветљености тренутно"
Према т.6.2 EN 13201-4 . [15], Светиљке захтевају период за стабилизовање излазног флукса
светлости. Сва мерења у области осветљења која се врше, врши се након периода
стабилизације излазног флукса извора светлости. Мониторинг очитавања неће се предузети,
ако постоји забринутост у вези стабилности инсталације осветљења током периода мерења.
НАПОМЕНА 1 Смернице за период стабилизације за различите типове извора светлости је дат у
EN 13032-1. [16].
НАПОМЕНА 2 Смернице за период стабилизације за ЛЕД светиљке су у разматрању
Остаје питање: Да ли је баш све како се рекламира?
Поступак за извођење прорачунавања флукса зрачења је дефинисан у тачки 4.3 ISO
23539:2005(E)тј.CIE S 010/E:2004 . [17], PHOTOMETRY - THE CIE SYSTEM OF PHYSICAL
PHOTOMETRY

CIE METHOD OF ASSESSMENT OF
COLOR RENDERING PROPERTIES OF LIGHT

CRI = 80

CRI = 80

Artūras Žukauskas, Rimantas Vaicekauskas, Pranciškus Vitta, and Michael Shur, Resolving the Ambiguity of Colour Fidelity Indices, ACS colour 2013 Proceedings,
Volume 3, pp. 1129-1132 (2013), Editors: Lindsay MacDonald, Stephen Westland, Sophie Wuerger, International Colour Association
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8.4 Истраживања временом показују више
Нови стандард који се доноси за пакете светлећих диода FPr, EN 63013 из 2016 разматра
питање времена одржавања пројектованог флукса светлости, што нам наговештава реалније
процене о неким параметрима LED извора светлости.
Према дефиницији
из терминолошког речника
(види
ILV 845-01-25 односно СРПС
Н.А0.845:1995-Осветљење. Термини и дефиниције.) узето је значење израза
"флукс светлости "(т.2.1 : FPр, EN 63013 из 2016 [18]),
Фундаментална физичка количина која се користи у оптичкој радиометрији је флукс зрачења
или снага зрачења , Фе, мерена у ватима, која се емитује од извора зрачења, преноси кроз
медијум простирања, или примљена на површини. Одговарајућа фотометријска количина
је:количина која потиче од зрачења флукса φе проценом зрачења у складу са поступањем по
стандарду "Стандардни посматрач фотометрије према CIE"
Табела 4-Предлог списка стандарда за превођење 2017
Frр EN 62442-2:2012

Energy performance of lamp
controlgear

Енергетске перформансе за
управљачкиурњђај за сијалицу – Део
2:Управљачки уређај за сијалице са
– Part 2:Controlgear for high intensity пражњењем високог (осим
discharge lamps (excluding fluorescent флуоресцентних сијалица ) – Метода
lamps) - Method of measurement to
мерења и одређивања ефикасности
determine the efficiency of controlgear управљачког уређаја

ФpрEN 62442-3:2012

Energy performance of lamp
controlgear - Part 3: Controlgear for
halogen lamps and LED modules Method of measurement to determine
the efficiency of the controlgear

Енергетске перформансе за
управљачкиурњђај за сијалицу – Део 2:
Управљачки уређај за халогене сијалице
и LED модуле – Метода мерења и
одређивања ефикасности управљачког
уређаја

ФpрEN 62922:2015

Organic light emitting diode (OLED)
panels for general lighting Performance requirements

Панели са органским светлећим диодама
(OLED) за опште осветљење – Захтеви за
перформансе
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Захтеви, препоруке и трендови у тунелском осветљењу

Кратак садржај
Ноћно осветљење тунела је слично осветљењу других саобраћајница. Међутим, првенствено
приликом уласка у тунел у току дана, возачи имају потребу за временском и просторном
адаптацијом свог вида. Осветљење тунела треба да ублажи проблем адаптације, и да обезбеди
да опадање визуелних перформанси возача који улази у тунел у дневним условима буде у
границама прихватљивог. Из тог разлога, при изради пројекта електричног осветљења тунела,
потребно је сагледати и испунити бројне фотометријске захтеве.
У раду је дат преглед фотометријских захтева, препорука које се најчешће користе, као и
преглед нових трендова у техници тунелског осветљења.

Увод
Тунел је сваки облик покривеног дела саобраћајнице, без обзира на дужину и начин
покривености. Тунели се обично сврставају у дуге или кратке тунеле, пре свега по својој
дужини. Међутим, са становишта осветљења, у дуге тунеле сврставају се сви тунели, без обзира
на стварну дужину, код којих возачи који још нису ушли у тунел не могу да виде излаз и део
саобраћајнице иза тунела. Потреба за осветљењем кратких тунела није разматрана у овом
раду. Наредно излагање односи се на дуге тунеле.
Осветљење тунела је комплексан задатак при коме треба испунити велики број различитих
захтева. У раду су изложени општи проблеми са којима се суочавају возачи који се
приближавају тунелу или улазе у њега. Безбедносно и евакуационо осветљење, као ни
осветљење површина специјалне намене, као што су зауставне нише, нису разматрани у овом
раду.

Осветљење тунела у дневним условима
Возач који улази у тунел у дневним условима суочава се са наглом променом нивоа сјајности,
од оног који ствара дневна светлост изван тунела, до веома ниског нивоа сјајности у тунелу.
Очи возача се споро прилагођавају великој промени нивоа сјајности, услед чега долази до
проблема временске адаптације вида возача. Обзиром да је пређени пут директно сразмеран
са временом потребним за адаптацију, при већим брзинама могу да настану потенцијално
опасне ситуације.
Поред временске, постоји и проблем просторне адаптације возача. Просторна адаптација је
узрокована сужавањем видног поља возача који се приближава улазу у тунел. Наиме, при
вожњи по путу, видно поље возача је релативно широко – око 20⁰. Приближавањем улазном
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порталу тунела видно поље се привремено сужава, тако да на месту које је од улаза у тунел
удаљено за дужину зауставног пута оно износи само око 2⁰.
Када се возач приближи улазу неосветљеног или лоше осветљеног тунела, јавља се и феномен
црне рупе, који се огледа у немогућности возача да види унутрашњост тунела.
У циљу смањења могућих последица горе поменутих појава на најмању могућу меру, потребно
је да се улазна зона тунела осветли у довољној мери и у довољној дужини. Из економских
разлога, ниво сјајности од улазног дела ка унутрашњости тунела се постепено смањује,
поштујући одређене законитости како би се омогућила адекватна адаптација очију возача.
У тунелу се, због различитих видних захтева у појединим његовим деловима, дефинишу
карактеристичне зоне. Њима се придружује и део саобраћајнице непосредно испред улаза у
тунел. Овим зонама одговарају различити нивои сјајности.
Прилазна зона
Прилазна зона тунела је део саобраћајнице непосредно испред улаза у тунел. Возачу који се
налази на почетку прилазне зоне мора да се омогући да на време уочи евентуалне препреке на
улазу у тунел, и да, ако је потребно, заустави возило. Почетак прилазне зоне је удаљен од улаза
у тунел за дужину једнаку зауставном путу возила. Зауставни пут возила се дефинише као
минимално растојање на коме возач може безбедно да заустави возило које се креће
одређеном брзином. Сјајност прилазне зоне се најчешће одређује применом методе L20.
Према овој методи, сјајност нивоа прилазне зоне израчунава се применом емпиријске
формуле
=

∙

+

∙

+ ∙

У којој су γ, ρ и ε редом удели неба, коловоза и његове околине у видном пољу возача у
прилазној зони, а Ln, Lk и Lo редом њихове сјајности које зависе од смера вожње и изгледа
околине улаза у тунел.
Зона прага
Возач који се налази на улазу у тунел је још под утицајем високог нивоа сјајности изван тунела.
Зона прага је улазни део тунела, у коме је неопходно остварити довољно висок ниво сјајности,
који ће возачу омогућити да уочи евентуалне препреке у тунелу. Дужина зоне прага је једнака
дужини зауставног пута при пројектованој брзини. У првој половини зоне прага сјајност је
константна, и једнака је тзв. сјајности зоне прага. Сјајност зоне прага Lth је линеарно сразмерна
са нивоом сјајности прилазне зоне L20
=

∙

У којој је коефицијент k функција брзине или дужине зауставног пута (у зависности од
препоруке). У другој половини зоне прага сјајност постепено опада према законитости
=
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,
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У којој је x дужина пута коју је возач прешао од улаза у тунел, а SSD дужина зауставног пута(safe
stopping distance) .
На крају зоне прага сјајност не сме да буде мања од 40 % сјајности која се има на почетку ове
зоне.
Транзитна зона
Транзитна зона се надовезује на зону прага. У транзитној зони се наставља процес опадања
нивоа сјајности од нивоа сјајности на крају зоне прага до нивоа сјајности унутрашње зоне
помноженог са одређеним коефицијентом (у зависности од примењене препоруке). Смањење
нивоа сјајности у транзитној зони приказано је релацијом
=

[1.9 + ]!".#

У којој је Ltr минимална дозвољена сјајност у делу транзитне зоне у којој се возач налази после
времена t (израженог у секундама) проведеног у овој зони.
Унутрашња зона
Унутрашња зона је део тунела у коме је вид возача адаптиран на најнижи дозвољени
константни ниво сјајности у тунелу. Ниво сјајности у унутрашњој зони зависи од дужине
зауставног пута и густине саобраћаја. У унутрашњој зони тунела се обично не постиже потпуна
адаптација очију возача, па је ниво сјајности у овој зони често значајно већи од нивоа сјајности
који су уобичајени за саобраћајнице. Код веома дугих тунела постиже се потпуна адаптација
очију возача, па препорука Међународне комисије за осветљење CIE 88 у случају веома дугих
тунела дефинише две унутрашње подзоне са различитим константним нивоима сјајности.
Излазна зона
У излазној зони тунела би требало да се изврши адаптација очију возача при изласку из тунела.
Међутим, с обзиром да је време прилагођавања при прелазу са нижег на виши ниво сјајности
веома кратко, проблем адаптације обично не захтева повећање нивоа сјајности у овој зони (у
односу на ниво сјајности у унутрашњој зони тунела). У случајевима када је потребно посебно
осветљење излазне зоне (на пример код веома дугих тунела, или када могу да се појаве
потенцијално опасне ситуације при излазу), потребно је да се ниво сјајности линеарно
повећава почев од места које је удаљено за дужину зауставног пута од излаза из тунела, тако
да се у последњих 20 m обезбедити пет пута већи ниво сјајности од нивоа сјајности у
унутрашњој зони.
Шематски приказ појединих зона тунела и узужни пресек тунела за једносметни саобраћај
приказани су на слици 1.
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Слика 1. Уздужни пресек и шематски приказ зона тунела за једносмерни саобраћај
Сјајност зидова тунела
Зидови тунела су део позадине испред које треба уочити евентуалне препреке у тунелу. Добро
осветљени зидови доприносе адаптацији и побољшавају визуелно вођење. Да би се то
постигло, доњи делови зидова до висине 2 m морају да буду добро осветљени. Ниво сјајности
зидова тунела мора да буде већи од одређеног процента средње сјајности коловоза (тај
проценат је дефинисан препорукама), уз одговарајућу равномерност сјајности.
Равномерност сјајности у тунелу
Један од најважнијих фактора квалитета осветљења је равномерност сјајности. Препоруке
дефинишу минималне вредности како опште и подужне равномерности сјајности коловоза,
тако и опште равномерности сјајности зидова.
Питање равномерности сјајности у тунелу подједнако је важно и у дневним и у ноћним
условима.
Ограничење бљештања у тунелу
У инсталацији осветљења тунела светиљке су најчешће постављене на мањој висини него у
инсталацијама осветљења саобраћајница, што може да проузрокује физиолошко бљештање
које значајно умањује видне перформансе возача. Мерило физиолошког бљештања је
релативни пораст прага TI. Релативни пораст прага не сме да буде већи од 15 % ни у једној зони
тунела. У току ноћи, бљештање се ограничава дуж целог тунела.
Ефекат треперења
Светиљке у тунелу могу да буду постављене у испрекиданом или у непрекидном низу. Када су
светиљке постављене у испрекиданом низу, у видном пољу возача периодично се појављују
светла и тамна поља, која узрокују тзв. ефекат треперења. Сметње које возач осећа услед
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ефекта треперења зависе како од фреквенције треперења, тако и од дужине тунела, односно
времена изложености возача овом ефекту.
У принципу, ефекат треперења је занемарљив ако је фреквенција треперења (однос брзине
кретања возила и растојања између суседних светиљки) мања од 2.5 Hz или већа од 15 Hz.
Уколико је возач изложен ефекту треперења дуже од 20 s, фреквенција треперења мора да
буде ван опсега 4 – 11 Hz.
Код непрекидног низа светиљки (код којих је растојање између центара суседних светиљки
мање од двоструке дужине светлеће површине светиљки) не долази до појаве треперења.
Системи осветљења тунела
Улазна зона тунела са тзв. појачаним осветљењем може да буде осветљена применом једног
од два типа система осветљења:
–
–

симетрични систем осветљења и
асиметрични систем осветљења (систем контрафлукса).

Ова два система се разликују по вредности сјајности односу сјајности позадине препреке у
тунелу Lo и њене вертикалне осветљености Ev. Однос Lo/Ev назива се коефицијент контраста
(CRC- contrast revealing coefficient).
Код симетричног система осветљења, сјајност препреке је већа од сјајности позадине, и
посматрач види препреку у позитивном контрасту, као светао објекат у односу на тамну
позадину. У том случају коефицијент контраста не сме да буде већи од 0.2 (CRC≤0.2).
Код система контрафлукса, светлост је усмерена према улазу у тунел, супротно смеру вожње.
Посматрач види препрку у негативном контрасту, као таман објекат у односу на светлу
позадину. У овом случају коефицијент контраста не сме да буде мањи од 0.6 (CRC≥0.6).
Регулација светлосног флукса
Ниво сјајности зоне прага и транзитне зоне морају да буду у одређеним односима према нивоу
сјајности прилазне зоне тунела. Међутим, ниво сјајности прилазне зоне се стално мења у
зависности од дела дана, годишњег доба и метеоролошких прилика. Због тога се, пре свега из
економских разлога, а у зависности од нивоа сјајности прилазне зоне, кроз неколико
различитих режима рада подешава ниво сјајности у појединим зонама тунела.
Осветљење тунела у ноћним сатима
У току ноћних сати тунел је осветљен истим нивоом сјајности у свим својим зонама.
Уколико је прилазни пут тунелу осветљен, потребно је да у току ноћи дуж целе дужине тунела
фотометријски захтеви у тунелу буду једнаки или већи од оних који су испуњени на прилазном
путу.
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Ако прилазни пут није осветљен, ниво сјајности у тунелу треба да износи бар 1 cd/m2 (ова
минимална вредност може да буде и већа у зависности од примењене препоруке), уз
одговарајуће равномерности сјајности и ограничење бљештања.
Приликом изласка из осветљеног тунела у току ноћи (у којем је ниво сјајности већи од 1 cd/m2)
на неосветљени пут, при већим брзинама (већим од 50 km/h), препорука CIE предвиђа и
осветљење одлазне зоне. Одлазна зона почиње одмах иза излазног портала тунела, а њена
дужина је једнака двострукој дужини зауставног пута. У овој зони треба обезбедити бар 1/3
нивоа сјајности који се има у тунелу у току ноћи.

Препоруке за осветљење тунела
При пројектовању осветљења тунела у Европи се најчешће користе два документа. То су
технички извештај Европске уније (CEN CR 14380, " Lighting Applications – Tunnel Lighting ", 2003)
и препорука Међународне комисије за осветљење - CIE (CIE 88-2004, " Guide for the Lighting of
Road Tunnels and Underpasses ", 2004). На основу ових докумената одређује се потребан ниво
сјајности на коловозу и на доњим површинама зидова (до 2 m висине), равномерност сјајности
на коловозу и на разматраном делу зида, ограничење бљештања, ограничења која се односе
на ефекат треперења, дати су критеријуми који омогућавају добру видљивост евентуалних
препрека, и дате су смернице за визуелно вођење. Документ Европске уније поред општих
препорука за осветљење тунела, садржи и скуп анекса у којима су приказане различите
методологије за одређивање вредности улазних параметара за пројектовање, као и захтева
које пројекат треба да испуни.
Општа упутства о методологији прорачуна појединих параметара дата су у препоруци
Међународне комисије за осветљење - CIE 189:2010 „Calculation of Tunnel Lighting Quality
Criteria“.
Препорука Међународне комисије за осветљење CIE 193:2010 „Emergency Lighting in Road
Tunnels“, и стандард Европске уније EN 16276:2013 „Evacuation Lighting in Road Tunnels“
дефинишу начин осветљавања површина специјалне намене (као што су зауставне нише) и
осветљење евакуационих рута у случају опаснсти.

Нови трендови
Развој LED технологије омогућио је примену светиљки са овим изворима и у области
осветљења тунела. LED изворе карактерише дуг животни век и тренутни одзив, што их чини
веома погодним за примену у тунелима, у којима је регулација светлосног флукса веома
значајна. Дуг животни век ових извора смањује трошкове одржавања, које је иначе отежано у
тунелу. Савремени системи за управљање и мониторинг рада инсталације осветљења
омогућавају једноставну реализацију великог броја режима рада, чиме се постижу уштеде у
потрошњи електричне енергије. Поред уобичајених режима рада који су последица промене
сјајности прилазне зоне, нови контролни системи омогућавају и реализацију режима рада који
су последица промене брзине кретања на саобраћајници испред и у самом тунелу.
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Закључак
Инсталација осветљења у тунелу мора да обезбеди безбедно и сигурно кретање учесника у
саобраћају у тунелу како у дневним, тако и у ноћним условима. То је комплексан задатак у
коме треба водити рачуна о великом броју захтева који истовремено треба да буду испуњени.
Модерни системи за управљање омогућавају боље прилагођавање метеоролошким и
саобраћајним условима, чиме могу да се остваре значајне уштеде електричне енергије, а да се
при томе ни у једном тренутку не угрози безбедност учесника у саобраћају.
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