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Кратак садржај: 
 
Спречавње ризика, и довођење истог на најмању могућу меру, од последица које би настале у 
случају нестанка мрежног напона, у смислу сигурности  при напуштању објекта  у хитним 
случајевима и безбедног наставка рада одређених   приоритетних пријемника у једном објекту  
из технолошких и/или економских разлога, захтева  мере које се морају договарати пре израде 
пројектног задатка и предвидети  пројектом за извођење електричних инстлација објекта 
ради усаглашавања са националним законским и подзаконским документима. Електрично 
осветљење је део електричне инсталације објекта.  
Било спољашње или  унутрашње, опште осветљење  се напаја из напона мреже 
електродистрибутивног система.У случају нестанка напона напајање се пребацује на друге, 
алтернативне изворе напајања у припеавном стању: Дизел агрегате, Системе беспрекидног 
напајања, аутономне изворе напјања.  
Са генератора  резервног нпајања (ДЕА) предвиђа се обично напајање потребних пријемника,  
део општег осветљења, нпр. противпожарних централа, сплинкер система, система за 
евакуацију дима (вентилатори), пумпе за претакање воде, лифтови, ескалтори,  сигурносни 
системи:видео надзор, техничко обезбеђење, контрола приступа, па између осталих и 
напајање електричне инсталације  "нужног осветљења" тј.  сигурносног осветљења у хитним 
случајевима. 
У овом раду би се указало на мноштво термина у употреби  за инсталације за осветљење  у 
стању приправности, сугурносно осветљење у случају хитности, њихових  подподела,  и 
појмова за пратећу опрему, за које предстоји  потреба за усаглашавањем.  
 
 
УВОД   
 
По сазнању за непосредну опасност од њеног наступања проглашава се ванредна ситуација. 
Ванредна ситуација може бити проглашена и пошто је наступила.  Заштита од техничко-
технолошких несрећа  се предвиђа и у случају нестанка напона  мреже, на радним местима  где је 
угрожена животна средина, те постоји ризик од појаве ризика по живот људи,  до појаве  
инцидента, нпр због нестанка електричног осветљења, губитка материјаног добра због  
потенцијалног квара на  машинама  и прекида рада на њима и друго. Да би се потенцијална 
опасност од ризика због нестанка напајања напона мреже свела на најмању могућу  меру,  изводе 
се електричне инсталације у стању приправности, за сигурносно  осветљење (противпанично, 
евакуационоио и осветљење радних места са посебним опасностима) и помоћно (резервно) 
осветљење, које се напаја  из мреже, а у случају кад рад треба наставити рад  ради спречавања 
губитка  добити, из резервног извора напајања и/или док се поново не успостави нормално 
напајање електричном енергијом напоном из мреже. Основни циљ прописаних  мера заштите 
јесте заштита живота људи, телесног интегритета, материјалних добара и животне средине.  
У овом раду би се указало на мноштво термина у употреби за инсталације за осветљење  у стању 
приправности, сугурносно осветљење у случају хитности, њихових  подподела,  и појмова за 
пратећу опрему, за које предстоји  потреба за усаглашавањем. 
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ДЕФИНИСАЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ     
 
Правилно по стандардима и техничким прописима изведене електричне и громобранске 
инсталације и инсталације осветљења као услова околине  су најбоља превенција од избијања 
инцидената, као  и  израда Главног пројекта електричне инсталације у стању приправности за 
сигурносно  осветљење (противпанично, евакуационо и осветљење радних места са посебним 
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опасностима), и помоћно осветљење. Надлежно Министарство даје сагласност на пројектну 
документацију за изградњу, адаптацију и реконструкцију.  
Овај рад се односи на евакуационе путеве за спасавање лица и имовине, те у оквиру тога и 
осветљења у случају хитности који је обично саставни део Главног  пројекта заштите од пожара, 
тј. део заахтева техничке документације за изградњу објеката утврђених законом о пожару [13]. 
1.1 Сигурносно противпанично осветљење је део сигурносног осветљења у случају хитног 
напуштања,  које осветљава  и  којим се обележава унапред утврђене најкраће путање за излаз из 
објекта. Оно мора да осигура безбедно  напуштање просторија или постројења тако што ће 
обезбедити довољну осветљеност излазних ознака унапред утврђених излазних путева и места 
на којима се налазе ручни јављачи пожара и приручна противпожарна опрема. 
Осветљеност у оси излазних путева на 0,2м изнад пода (тла) коју обезбеђује противпанично 
осветљење, не сме ни на најнеповољнијем месту да буде нижа од једног лукса (1 lx). Такође    
одређени осветљај  мора да се постигне и на површини ручних јављача и друге приручне 
противпожарне опреме. У овој област су се претрпеле  велике измене у терминологији  (изразима, 
појмовима)  који се примењују у овој област.  
Поред  јасног  обележавања ознакама и  исправног осветљавања излазних путева у  случају 
нестанка општег-нормалног осветљења, према величини, врсти и намени објекта предлаже се и 
минимални период трајања  резервног ("нужног") осветљења. Уколико буде било потребно да се 
постојећи прописи примене и на неки други тип осветљења, исправан начин примене његових 
захтева треба да буде предмет договора са надлежном установом пре почетка радова.  
Осветљење за напуштање у случају хитности (Emergency Escape Lighting ) је сигурносно 
осветљење,тј. онај део осветљења у случају хитности, под који ће  да се омогућити излаз у 
случају квара нормалног осветљења из дистрибутивне мреже у безбедан простор. (Овај тип 
осветљења у случају хитности је део система заштите од пожара у згради [14].). 
Систем противпаничног осветљења представља системско решење чија је функција да након 
губитка мрежног напајања  укаже на најближи могући пут за напуштање простора. На овај начин 
осигурава се да присутна лица безбедно и без последица напусте пословни или други простор. 
 
 
2.  ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ  
 
2.01 Простор (Premises) - Целокупна зграда или део ње који су у смислу ове теме има сматрати 
као једна целина. 
2.02 Излаз (Exit) Пут који води напоље и може да се користи увек када има неког у просторијама 
2.03 Излаз у случају хитности (Emergensy exit)  је излаз у случају инцидента. 
2.04 Крајњи излаз (Final exit) излаз у слободан (безбедан) простор 
2.05 Излазни пут (Escape route)-правац кретанја ка крајњем излазу 
2.06 Нормално осветљење ( Normal lighting) - свако трајно инсталисано вештачко осветљење, 
(које се у недостатку дневне светлости користи увек када у просторима има неког), напајано из 
електроенергетског  извора  које се користи у нормалним условима рада објекта. 
Напомена: Познато је и као опште осветљење (General lighting) 
2.1. Осветљење у хитном случају (Осветљење у случају хитности "Нужно осветљење")(Emergency 
lighting) - Осветљење које се, код испада напајања нормалног осветљења, правовремено 
укључује. Оно може да се састоји од сигурносног, евакуационог,  противпаничног, oсветљењa 
радних места са посебним опасностима и помоћног осветљења. 
Напомена: За потребе српског стандарда СРПС EN 1838 [1] (односно британског и европског  
BS EN 1838 [4]:- Emergency Lighting. Осветљење у хитном случају је генерички термин за опрему 
која омогућава осветљавање у случају отказа  снабдевања нормалног осветљења (у даљем 
тексту општег осветљења) из дистрибутивне мреже 

2.1.1 Сигурносно светљење           (Safety lighting) 

 - према  IEC IEV  60050  (845-09-02) [2] oно  је намењено постизању безбедног напуштања објекта 
код испада напајања општег осветљења  из мреже, и може да се састоји од евакуационог, 
противпаничног и oсветљењa радних места са посебним опасностима.  
2.1.1.1 Евакуационо oсветљење - Осветљење светиљком са ознаком излазног пута 
2.1.1.2 Противпанично  осветљење - Део осветљења у случају хитности којим се осветљавају  и 
обележавају унапред утврђени најкраћи путеви за излаз из објекта - "излазни пут" који су такође 

http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=845-09-12
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уцртани у плановима евакуације и постављени на карактеристичним местима на евакуационим 
путевима.  
2.1.1.3 Oсветљењa радних места са посебним опасностима - део сигурносног осветљења  на 
местима са високим ризиком (степеништа и сл.) 
2.2  Осветљења у стању приправности (Standby Lighting) - део осветљења  у случају хитности  који  
обезбеђује најнижи прописани ниво осветљености да се наставе  нормалне активности у раду у 
условима отказивања напајања нормалног осветљења.  
Напомена1: Ово осветљење не пружа заштиту код пожара, осим ако исто  није изведено тако да 
испуњава исте захтеве и услове као остала опрема  за примену у условима пожара.  
Напомена 2: Да се ово осветљење инсталира и користи  као део "Систем осветљења за 
напуштање  у случају хитности", пројектом се предвиђа. 
2.3  Одржавано осветљење у случају хитности (Maintained emergency lighting)-Трајни спој – Спој 
(режим рада) осветљења у стању приправности у коме је оно,све док има неког у просторији или 
објекту, стално укључено на мрежу нормалног  осветљења, а у тренутку  отказивања напајања 
нормалног осветљења се аутоматски прикључује на резервни извор напајања. 
2.4 Приправни спој –Спој (режим рада) осветљења у коме је оно нормално искључено и 
аутоматски се прикључује на резервни извор напајања у тренутку отказивања напајања 
нормалног осветљења. 
2.5 Користан век (инсталације) - Време између првог пуштања у погон инсталације осветљења у 
случају хитности и тренутка када инсталација (батерија акумулатора) више није у стању да одржи 
гранично трајање погона  
2.6 Почетно (пројектовано) трајање погона - Време током којег потпуно нова акумулаторска 
батерија може да напаја инсталацију осветљења у случају хитности, а да јој при том радни напон 
не падне испод прописане границе.  
2.7 Називно трајање погона - Прописано време трајања погона осветљења у случају хитности. 
2.8 Гранично трајање погона – Најкраће дозвољено време трајања погона осветљења у случају 
хитности  
2.9 Укључено стање - Режим рада осветљења у случају хитности (нужног осветљења) у коме су 
све светиљке укључене а не светле, а аутоматска управљачка јединица се налази у стању 
приправности, спремна да у тренутку отказивања нормалног напајања аутоматски укључи 
осветљење у случају хитности, на резервни извор напајања. 
2.10 Приправно стање - Режим рада осветљења у случају хитности (нужног осветљења)  у коме су 
све светиљке искључене и не светле, а аутоматика управљачке јединице се налази у стању 
приправности,  спрема да у тренутку отказивања нормалног напајања аутоматски укључи нужно 
осветљење на резервни извор напајања. 
2.11 Искључено стање - Режим рада осветљења у случају хитности (нужног осветљења) у коме су 
светиљке искључене и не светле, а аутоматика управљачке јединице се налази у стању 
мировања, тако да може да се укључи у случају хитности у тренутку отказивања нормалног 
напајања. 
2.12 Специфични видови Осветљења у случају хитности (Specific Forms of Emergency Lighting) 
видети табелу 1.1. 
Постоји велики број Специфичних видова Осветљење у случају хитности (Specific Forms of 
Emergency Lighting), према ICEL 1006: Emergency Lighting Design Guide 10th January 2013 4 [3]. 
2.12.1 Осветљење за напуштање  у случају хитности (Emergency Escape Lighting)-Онај део 
осветљења у случају хитности, под условом да се омогући безбедан излаз у случају квара 
нормалног осветљења из дистрибутивне мреже. (Овај тип осветљења у случају хитности је део 
система заштите од пожара у згради) 
2.12..2  Осветљење пута за напуштање (Осветљење излазног пута) (Escape Route Lighting) 
Онај део осветљења у случају хитности омогућава да корисник зграде уз обезбеђене одговарајуће 
визуелне услове и правац, налазе излаз у хитном случају и на посебним областима / локацијама, 
и да се осигура да гашење пожара и сигурносна опрема може лако да се пронађе и користи. Нпр. 
ходници и степеништа. 
2.12.3  Осветљење отвореног простора  (Open Area Lighting)  или анти-паник површина (or Anti-
Panic Area) - Онај део осветљења за  хитно бекство под условом да се смањи вероватноћа панике 
и да омогући безбедно кретање путника према излазу у случају нужде давањем одговарајућих 
визуелне услова и налажење правца (на пример велике сале). 
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2.12.4 Осветљење површине са високо  ризичним задацима (High Risk Task Area Lighting)  - Онај 
део нужног осветљења (у стању приправности) који омогућава да се  обезбеди сигурност  људи 
који учествују у потенцијално опасним процесима или ситуацији и да се омогући процедура 
правилног гашења (искључење) које се спроводи ради сигурности  осталих особа  у просторијама. 
(Нпр. Заштита лица од опасних машина). 
 
 
3 ПРОЈЕКТОВАЊЕ  
  
3.1.1Планирање инсталације осветљења у случају хитности,  се заснива на смерницама  које се  
односе на затворене просторије, међутим оне су , по смислу,  применљиве  и за вештачко 
осветљење на  отвореном.   
"Нужно" осветљење се због различитих видних задатака дели на: 
- сигурносно евакуационо осветљење 
- сигурносно противпанично осветљење 
- сигурносно осветљење радних места са посебним опасностима 
- помоћно осветљење 
 
Табела 3.1.1.1 - Специфични видови "Осветљења у случају хитности" 
 

Осветљење у хитном случају ("Нужно" осветљење, "Осветљења у случају хитности") 
(Emergency lighting)-Осветљење које се, код испада напајања општег вештачког осветљења, 
правовремено укључује― (видети тачку 2.1 ) 
Осветљење у случају хитности је генерички термин за опрему  којом се  у случају квара  
напона нормалног напајања, обезбеђује осветљење.( For the purposes of the British and 
European standard BS EN 1838[4]) 
Осветљење у случају хитности је генерички термин за опрему  којом се  у случају отказа   
напона наормалног напајања, обезбеђује осветљење. Зависно од намене, разликују се две 
врсте : 

(Сигурносно)  осветљење за напуштање у хитном случају  (Emergency 
escape lighting) (видети тачку 2.1.1 ) 
Онај део осветљења у случају хитности, под условом да се, у случају квара 
нормалног осветљења из дистрибутивне мреже, омогући безбедан излаз. 
(Овај тип осветљења у случају хитности је део система заштите од пожара у 
згради) 
Осветљење које у току радног времена објекта осветљава излазне путеве 
прописаном  минималном осветљеношћу, чиме се омогућава безопасно 
напуштање просторија или постројења― 
Зависно од намене, разликују се три врсте : 

(помоћно 
осветљење)  
 
Осветљење у 
стању 
приправности  
 
(Standby lighting)   
 
(видети тачку 2.2 ) 
 Евакуационо 

oсветљење  
(Осветљење излазног 
пута) 
(Escape route lighting) 
 
 (видети тачку 2.12..2 ) 

 Противпанично 
осветљење Осветљење 
отвореног простора 
(Open area or (Anti-panic 
area) lighting) 
 
(видети тачку 2.12.3  ) 
 

Осветљење радних 
места са посебним 
опасностима 
(Осветљење 
површине са високо  
ризичним задацима) 
(High risk task area 
lighting ) 
(видети тачку 2.12.4) 

 
3.1.2 Стандард  наведен у Табели 3.1.3.2, DIN5035 iz 1991. [5]  ревидиран је  и  узет  као основ за 
многе ревизије међународних стандарда  за : школе, болнице, канцеларије,  мерење и 
испитиванје квалитета осветљења. Ако упоредимо  вредности из Tабеле 3.1.3.1. са предходним 
вредностима  пре ревизије. (Табела 3.1.3.2): могу се уочити разлике у захтевима за јачину 
светлости  I  изражену у канделама (cd), при мањим висинама вешања светиљке, које  мора да се 
постигну: 
-на крају називног трајања погона у почетку корисног века инсталације и  
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-на  крају граничног трајања погона при крају корисног века инсталације. 
 
3.1.3 Ограничавање бљештања  
 
Највећа  вредност дозвољене јачине светлости светиљки за нужно осветљење у правцу ока 
посматрача, за сигурносно противпанично осветљење: према EN 1838:2013[1] дата  је Табела 
3.1.3.1    
Table 3.1.3.1  - Ограничавање границе бљештанња према EN 1838:2013[1]    

Редни 
број 
 

Висина овешања изнад 
тла 

(Mounting height above 
floor level) h 

m 

Осветљење излазног пута и 
отвореног простора (анти-

паник) осветљење: 
максимална јачина 

светлости  Imax 
(Escape route and open area 
(anti-panic) lighting maximum 
luminous intensity Imax)  

[cd] 

Осветљење високо ризичних 
задатака :  

  максимална јачина 
светлости  Imax 

(High risk task area lighting 
maximum luminous intensity 
Imax ) 

[cd] 

1 h < 2,5 
 

500 
 

1 000 
 

2 2,5 ≤ h < 3,0 
 

900 
 

1 800 
 

3 3,0 ≤ h < 3,5 
 

1 600 3 200 
 

4 3,5 ≤ h < 4,0 
 

2 500 
 
 

5 000 
 

5 4,0 ≤ h < 4,5 
 

3 500 
 

7 000 
 

6 h > 4,5 5 000 10 000 

 
Највеће дозвољена јачине светлости светиљки за осветљење у случају хитности према  DIN5035 
Teil 5 iz 1991 [5]  дата је у Табели 3.1.3.2  
 
Табела 3.1.3.2 - Вредности ограничавања границе бљештанња према  DIN5035 Део 6:1991 [5]   

Висина 

светиљкеm 

2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 >4,5 

Противпанично 
осветљење:  Imax 
максимална 
јачина 

светлости cd 

100 400 900 1600 2500 3500 5000 

раднa места са 
посебним 
опасностима: 
Imax јачина 

светлости cd 

200 800 1800 3200 5000 7000 10000 

 
3.1.4 Кашњење укључивања  
Противпанично осветљење мора да постигне своју називну вредност најкасније за 15s после 
тренутка отказивања напајања нормалног осветљења. 
 
3.1.5 Трајање погона  
Називно трајање погона нужног осветљења је један час за радне центре, односно 3 часа за 
центре у којима се сакупља више људи. Гранично трајање је 45 минута за инсталације са 
називним трајањем од једног часа и 2 часа за инсталације са називним трајањем од 3 часа. 
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Слика 3.1- Ометајуће бљештање  
 
3.1.6 Распоред светиљки 
Светиљки треба тако распоредити да зависно од њихове расподеле светлости, испуне све 
захтеве  који  се постављају противпаничном осветљењу. При томе светиљке, пре свега, треба да 
поставе  код излаза (са унутрашње  и са спољње стране) и на местима на  којима њихов положај 
може  да утиче на распознавање положаја евентуалних препрека, као нпр. код сваког завршетка 
или  скретања ходника, у близини прве степенице сваког степеништа  на излазном путу, код сваке 
промене висине пролаза која може да буде опасна. 
 

 
Слика 3.2 - Отворен простор - распоред светиљки и расподела  осветљаја 
 
3.1.7 Уједначеност осветљености   на  нивоу тла   мора да износи : Емин/Емаx ≥1: 40 
 
3.2 Сигурносно осветљење радних места са посебним опасностима 
Сигурносно осветљење радних места са посебним опасностима мора да омогући безбедан 
завршетак радова на радном месту са потенцијалним опасностима. 
 
3.2.1 Осветљеност радних места са посебним oпасностима, 
Осветљеност коју обезбеђује сигурносно осветљење радних места са посебним oпасностима, 
мери се на радној равни и мора да буде најмање 10% осветљености коју обезбеђује нормално - 
опште осветљење, али не мање од 15 лукса.  

   
Слика 3.3  - Опасна места  
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При избору распореда и   положаја светиљки  треба водити рачуна да сваки ручни јављач пожара 
и приручна противпожарна опрема  буду лако видљиви3 
Вредност осветљености на почетку радног века инсталације треба да је најмање 25% виша, док 
на крају радног века инсталације (по правилу две до три године) она може да буде до 20% нижа. 
 
3.2.2 Уједначеност осветљености   на равни мерења мора да износи : Емин/Емаx ≥1: 40 
 
3.2.3 Ограничавање бљештања  
 
 Ограничавање бљештања се спроводи у циљу избегавања  утицаја бљештања на моћ  виђења- 
препознавања детаља. Јачина светлости из светиљке  у правцу ока посматрача не сме да буде 
већа од вредности датих у  табели стандарда SRPS EN1838 iz 2013. 
 

 
 
Слика 3.4 - Метода пројектовања 
 
3.2.4 Узврат боја 
 Општи степен узврата боја (Rа) код сигурносног осветљења радних места са посебним 

опасностима несме да буде испод Rа>40,  при чему  прописане безбедносне боје ногу лако да се 
распознају. 
Напомена: Сијалице са натријумовим парама високог притиска могу се користити ако испуне 
посебне мере 
 

  
Слика 3.5 Могућност избора фактора репродукције боја  из понуде произвођача. 
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3.2.5 Кашњење укључивања  
 
Сигурносно осветљење радних места са посебним опасностима мора да постигне своју називну 
вредност најкасније за 0,5 сек. после тренутка отказивања напајања нормалног осветљења са 
изузетком за позорнице, сцене и сл., код којих тај период може да траје највише једну секунду. 
 
3.2.6 Трајање погона 
 
Називно трајање радног погона сигурносног осветљења за позорнице, сценеске површине је 
најмање 3 часа, док за радна места оно мора да је најмање 1 мин дуже од трајања постојеће 
опасности.  
 
3.2.7 Гранично трајање погона  
 
Сигурносно осветљење радних места са посебним опасностима се изједначује са називним 
трајањем, док на бинама, сценским површинама и сл. оно не сме да буде мање од 2/3 називног 
трајања. 
 
3.2.8 Распоред светиљки 
Светиљке треба тако распоредити да се оствари потребна осветљеност и уједначеност 
осветљености, водећи при том рачуна да директно и индиректно бљештање буде у прописаним  
границама. 
 
3.2.9  Уједначеност осветљености  на  равни мерења мора да износи Емин/Емаx ≥1: 40 
 
3.3 Помоћно осветљење (осветљење у стању приправности ) 
Помоћно осветљење је, по правилу, део нормалног осветљења који у условима отказа напајања 
нормалног осветљења треба да обезбеди наставак нормалних активности у просторији. 
 
3.3.1 Осветљеност 
Осветљеност коју обезбеђује помоћно осветљење, треба да има карактеристике које обезбеђују 
захтеве за нормално  осветљењеје на радној равни и треба да буде најмање 10% осветљености 
коју обезбеђује, али не мање од 15лукса. 
 
3.3.2  Уједначеност осветљености  на  равни мерења мора да износи Емин/Емаx ≥1: 40 
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
Код нас су  у примени од 1895 ( Видети "Из науке о светлости" од Ђорђа М. Станојевић [6] ), затим 
1962 СРПС У.Ц9.100 [7], СРПС Н.А0.845:1995: [2], SRPS ISO 15 469:2006 [8] и јасно дефинисани 
појмови: дневно и вештачко (електрично) осветљење, опрема за осветљење, извори светлости - 
сијалице, касније  предспојни уређаји (конвенционални и електронски), данас и   прогрмабилни 
контролери и  други уређаји за управљање".  
У том  међувремену  јављали  су се појмови, које је обично наметао произвођач опреме:нпр 
"расветљава",  "расвета",  па одатле и  неунифицирани термин "расвета"  у области инсталација  
осветљења у случају хитности, што је унело неуједначеност и неусклађеност у терминологији чак и у 
законима и правилницима, и самим стандардима .   
Терминологија се планира  да испуни све захтеве  које одређује намена просторије и  простора у 
погледу квалитета, те одатле и потреба за једнозначношћу и унификацијом термина "осветљење"  у 
Законима, правилницима, препорукама  и стандардима.  
4.1.2 Главни пројекат електричне инсталације у стању приправности за сигурносно  осветљење 
(противпанично, евакуационо и осветљење радних места са посебним опасностима), и помоћно 
осветљење, у пракси обухвата технички извештај који садржи, уколико је примењиво, податке: о 
локацији објекта значајне за заштиту од пожара, опис објекта, процену опасности од пожара, 
поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање евакуационих путева, избор материјала за 
конструкције које треба да буду отпорне на пожар, избор материјала за ентеријер за који постоје 
посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од 
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технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште, опис инсталација за 
аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис 
стабилних и мобилних инсталација и уређаја за гашење пожара, евакуациони путеви за 
спасавање лица и имовине, избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за 
флуиде који се користе у објекту и др. Нестанак напона у мрежи који  може угрозити  безбедност и 
сигурност,  званично захтева   сигурносно  осветљење  обавезно за степениште, пролазе и излазе 
за напуштање.  Из тог тазлога требало би  размотрити потребу постављања система за "нужно" 
осветљење у објектима у раној фази пројектовања, а пројектант  мора да се обавести о захтевима  
локалних власти, противпожарне управе, законом  условљеним. 
 У случају ванредне  ситуације  за  осветљење  излаза  на свим  радним местима где се 
производи, учи  и задржава већи број људи,  и местима отвореним  за јавност (хала за скупове, 
концертне сале, позоришта, биоскопи, изложбени простори, музеји, фоајеи, аудиторијуми, тржни 
центри итд) морају се предвидети:  
-осветљење излазних путева(према СРПС ЕN 1838:2013 [1] )  и знакова  сигурности (према SRPS 
EN ISO 7010 :2012 [10])  у случају отказа  нормалног  напајања; 
-мере  за осветљење излазних путева и знакова безбедности   и навести  минимум  мера код 
таквог сигурносног осветљења заснованог на  величини, типу  и дозвољеном коришћењу: 
електричног напајања опреме у случају нестанка нормалног напајања општег и радног 
осветљења, мере за заједничке прилазне  путеве кроз  вишеспратнице, (али не и за станове 
физичких лица у  згради)  и 
- помоћно  осветљење  када се и оно  користи за  осветљење  у случају опасности. 
 
 
 
 

Аутор: Немања Марјановић,сизжс,спец. 
 М-ЕЛЕКТРО д.о.о.  
Нови Београд, Јурија гагарина 271 
nemanja@melektro.rs 

 
 
 
 
Short content: 
 
Risk prevention, and bringing it to the minimum, from the consequences that would arise in case of 
network voltage failure, in terms of safety when leaving the facility in case of emergency and the safe 
continuation of work of certain priority receivers in one facility for technological and / or economic 
reasons, requires the measures that must be agreed before the design task is drafted and envisaged by 
the project for the execution of electrical installations of the facility in order to comply with the national 
legal and sub-legal documents. Electrical lighting is part of the electrical installation of the building. 
Any external or internal, general lighting is powered from the voltage of the power distribution system. In 
the event of a voltage shortage, the power is switched to other, alternative power sources in the state of 
emergency: Diesel generators, Uninterruptible power systems, autonomous power sources. 
From the backup power generator (DEA), it is usually assumed that the necessary receivers are 
supplied, part of the general lighting, for example, fire control panels, splinkers, smoke evacuation 
systems (fans), water pumps, elevators, escalators, security systems: video surveillance, technical 
security, access control, and among others the power supply of "necessary lighting" emergency lighting. 
In this paper, we would point out a multitude of terms in use for ready-to-use lighting installations, 
emergency lighting in case of emergency, their sub-assemblies, and concepts for accompanying 
equipment, for which there is a need for harmonization. 
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„Minel-Schréder d.o.o.” Fabrika svetilјki, Beograd 

 

 

“INTERNET OF THINGS” – GLOBALNA REVOLUCIJA U SISTEMIMA 

DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA 

 

 

Apstrakt 

 

Poslednjih godina se sve više govori o IoT („Internet of Things“ – „Internet stvari“) 

globalnoj informatičkoj infrastrukturi, koja zapravo predstavlja umrežavanje različitih 

fizičkih objekata, vozila, pametnih uređaja, zgrada i drugih stvari sa ugrađenom 

elektronikom, softverom, senzorima i aktuatorima koji omogućavaju objektima da razmenjuju 

podatke sa proizvođačem, operaterom i/ili drugim povezanim uređajima. IоТ omogućava da 

objekti budu opaženi i kontrolisani daljinski putem postojećih ili interoperabilnih 

informacionih i komunikacionih tehnologija u razvoju, ostvarujući na taj način direktniju 

integraciju fizičkog sveta i računarskih sistema, što rezultuje povećanjem efikasnosti, uz 

smanjenje ljudske intervencije. Ovaj globalni proces nije zaobišao ni svet osvetljenja, pa se 

tako uz postojeće telemenadžment sisteme zasnovane na master-slave topologiji javljaju i novi 

IoT sistemi upravljanja i nadzora, gde se umrežavaju svetiljke i različiti senzori (fotoćelije, 

detektori pokreta, merači gustine saobraćaja,...), a sve to pod jednom sveobuhvatnom 

softverskom platformom putem koje će biti moguće kontrolisati svu javnu infrastrukturu u 

budućim „pametnim“ gradovima. 

 

 

Uvod 

 

Prema jednoj od brojnih definicija Interneta Stvari [1], IoT predstavlja „mrežu senzora i 

aktuatora ugrađenih u fizičke objekte, povezanu žičnim ili bežičnim putem, a pritom najčešće 

koristeći isti Internet Protokol (IP) koji ih povezuje na Internet“. Iako je IoT koncept star 

samo 18 godina, ideja o povezanim uređajima je pristutna još od 70-ih godina prošlog veka, 

kada je taj koncept bio poznatiji kao “embedded internet” ili “pervasive computing”. Postoji 

veliki broj sličnih koncepata, ali „Internet of Things“ predstavlja najpopularniju kovanicu da 

se opiše ovaj fenomen. Termin “Internet of Things” je smislio Kevin Ashton 1999. godine 

dok je radio u kompaniji Procter&Gamble, a u cilju promovisanja RFID tehnologije 

(Identifikacija pomoću Radio tehnologije – sistem daljinskog slanja i prijema podataka 

pomoću RFID pločica (tzv. „RFID Tags“) koje se mogu zalepiti na neki proizvod, a svaka 

pločica-odašiljač sadrži svoju antenu koja joj omogućava prijem i slanje radio talasa od RFID 

primopredajnika [2]). 

 

Popularnost termina „IoT“ je porasla tek 2010/2011. godine, a termin je našao svoju masovnu 

primenu početkom 2014. godine. U ovom trenutku se više ne može govoriti o razvojnom 

konceptu jer je IoT stvaran i veoma prisutan na tržištu (primera radi, Google je 2014. godine 

kupio Nest, kompaniju koja je prodavala preko 100.000 pametnih termostata mesečno). Pre 

nego što se počne govoriti o primeni IoT koncepta u tehnici osvetljenja, vredi pomenuti neke 

od globalno poznatih IoT aplikacija: 

 

 Nosivi uređaji/Fitnes pametni satovi (tzv. „Wearable devices/fitness trackers“, kao 

npr. Jawbone Up, Fitbit, Pebble) 
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 Sistemi kućne automatike (tzv. „Home Automation“, kao npr. Nest, 4Control, Lifx) 

 Upravljanje i praćenje industrijskih „dobara“ skeniranjem RFID pločica (tzv. 

„Industrial asset monitoring“ ili „Asset Tracking“, kao npr. GE, AGT Intl.) 

 Pametna brojila (tzv. „Smart energy meters“ – ogroman broj različitih proizvođača 

prisutnih na tržištu, kao npr. Sierra Wireless čija brojila predaju očitane podatke kroz 

kompletnu IP infrastrukturu putem mobilne 4G LTE ili 4G-M (za M2M) mreže) 

 

Postoje mnogi slični koncepti povezivanja čitave planete u jednu mrežu, ali se svi ovi drugi 

koncepti manje ili više razlikuju od IoT, čak se neki od njih (M2M ili Industrijski Internet) 

mogu smatrati podsegmentima IoT koncepta: 

 

 M2M (Machine to machine) communication 

 Web of Things 

 Industry 4.0 

 Industrial internet (of Things) 

 Smart systems 

 Pervasive computing 

 Intelligent systems 

 

Prema izveštaju Gartnera iz 2015.godine [3], u 2016. godini se očekivao rast od 30% 

povezanih uređaja u odnosu na 2015. godinu u kojoj je već bilo prisutno 6.4 milijardi IoT 

uređaja. Očekuje se da u 2020. godini bude 20.8 milijardi povezanih IoT uređaja. 
 

Tabela 1. Broj IoT uređaja po kategorijama (u milionima komada) [4] 

 
 

Na slici 1 [3] su može videti koje renomirane svetske kompanije su prepoznale potencijal IoT 

tehnologije i već rade na tome da učvrste svoje pozicije na IoT tržištu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 1. Najuticajnije IoT kompanije u ovom trenutku (Izvori: Forbes.com, Gartner.com) [3] 
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Kada je reč o tehnici osvetljenja (sa akcentom na spoljno osvetljenje), u 2014. godini je 

investirano 169 miliona $ u kontrolne sisteme i povezivanje svetiljki, od čega su čak sa 45% 

bile zastupljene LED svetiljke za spoljno osvetljenje [5]. Na slici 2 [5] se može videti da se za 

period 2014-2022 očekuje rast prihoda prema godišnjoj stopi rasta od 40% i rast prosečnih 

isporuka (prema količini kontrolnih jedinica) prema godišnjoj stopi rasta od 43%. 
 

 

 
 

Slika 2. Analiza tržišta iz 2015. godine za kontrolne sisteme u spoljnom osvetljenju; Grafikon levo: 

Predviđanja za isporuku opreme; Grafikon desno: Predviđanja profita (Izvor: Strategies Unlimited 

@2015, A research unit of PennWell [5]) 

 

Kada je reč o primenjenim komunikacionim tehnologijama u spoljnom osvetljenju, trenutno 

dominira PLC (PowerLineCommunication) tehnologija sa skoro 60% zastupljenosti, 

zasnovana na prenosu kontrolnog signala kroz napojni (obično neutralni) provodnik. U 

narednim godinama (analiza na slici 3 [5] pokriva period 2014-2022) se očekuje konstantan 

pad zastupljenosti PLC i konstantan rast zastupljenosti WiFi (bežične) komunikacije, za koju 

se očekuje da će postati dominantna u naredne 2 do 3 godine. Na slici 3 je prikazana 

zastupljenost (prema prosečnom broju kontrolnih jedinica po isporuci opreme) najčešće 

korišćenih otvorenih i zatvorenih (proprietary) komunikacionih protokola. 

 

 
Slika 3. Analiza zastupljenosti komunikacionih protokola među kontrolnom opremom (Izvor: Strategies 

Unlimited @2015, A research unit of PennWell [5]) 
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Princip rada i arhitektura IoT sistema 

 

Internet Stvari predstavlja okruženje u kojem svi objekti imaju jedinstvenu IP adresu koja 

im omogućava da komuniciraju i prenose podatke preko mrežne Internet infrastrukture. 

Gledajući unazad, IoT je najsličniji M2M (MachineToMachine) komunikaciji za koju se 

koristi oprema koja se uobičajeno tretira kao „pametna“ (pametni senzori, pametna brojila, 

pametne etikete...). 

 

Da bi se obezbedila IP adresa za svaki uređaj planiran kao deo sveobuhvatne IoT mreže 

povezanih uređaja koji komuniciraju i samostalno donose odluke, neophodan uslov je bio 

prelazak na novi komunikacioni protokol koji omogućuje više mesta za nove IP adrese. 

 
Tabela 2. Ukupan broj IP adresa u slučaju IPv4 i IPv6 protokola (Izvor: Steve Leibson, https:// www. 

youtube.com/watch?v=dUmhZOnz_qc) [5] 
 

 
 

IPv4 protokol podržava „samo“ 4.3 milijarde IP adresa, što nije dovoljno da se povežu svi 

pametni uređaji na globalnom nivou. IPv6 protokol omogućava toliki broj adresa (2128) da se 

praktično može adresirati svaki atom na površini planete Zemlje, a da ostane dovoljno adresa 

za još 100 takvih primena (tabela 2, [5]). 

 

IoT predstavlja kompleksni ekosistem u kojem se još uvek nije formirala grupa velikih 

tržišnih igrača. IoT ne predstavlja nezavisnu tehnologiju kao što se često pogrešno smatra, već 

skup različitih nezavisnih tehnologija koje zapravo predstavljaju osnovne komponente IoT 

sistema. 

 

Arhitektura jednog tipičnog IoT sistema (njegove fundamentalne komponente) izgleda 

ovako [6]: 

 

 

HARDVER  
 

U osnovi IoT sistema u kojem digitalni deo (komunikacija i različite softverske aplikacije i 

platforme) ima dominantnu ulogu, nalaze se uređaji i fizički objekti („stvari“ (Things), 

poznati i kao „krajnje tačke“ (endpoints)), kojima je data mogućnost da primaju informacije i 

reaguju na instrukcije pomoću različitih senzora i aktuatora. IoT hardver je prisutan u širokom 

spektru, od najmanjih (ručni sat ili medicinski senzor) do zaista velikih (roboti, automobili, 

zgrade) uređaja. Ovi uređaji takođe sadrže hardver koji im dozvoljava da kontrolišu izlaze 

(kao npr. releje, prekidače ili digitalne portove). IoT uređaj se sastoji od četiri glavne 

komponente [7]: 1. mikrokontroler (MCU ili glavna upravljačka jedinica) – mozak uređaja;      

https://www.youtube.com/watch?v=dUmhZOnz_qc
https://www.youtube.com/watch?v=dUmhZOnz_qc
https://www.youtube.com/watch?v=dUmhZOnz_qc
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2. senzor  - prikuplja informacije ili signale iz okruženja; 3. komunikacioni moduli, i 4. 

izvor napajanja - obično baterija (ili napajanje preko upravljačke jedinice). 

 

Senzori treba da komuniciraju međusobno bez fizičkih ograničenja (žične veze), što ih čini 

nezavisnim i proširuje njihov domen delovanja. Osim kvaliteta senzora u svakom IoT uređaju 

koji neosporno moraju biti efikasni, zahteva se i smanjena (efikasna) potrošnja električne 

energije. Povezani pametni uređaji će većinu vremena provoditi u stanju mirovanja 

(„spavači“) i aktivirati se samo onda kada je potrebno primiti ili poslati podatak ili doneti 

neku odluku o izvršenju komande. Prosto rečeno, 90% vremena senzorima neće biti potrebna 

energija za prenos podataka ili izvršavanje neke operacije koja zahteva veliku snagu i 

potrošnju električne energije. Upravo iz tog razloga, jedan od osnovnih zahteva IoT sveta je 

da pametni hardver ima izuzetno malu potrošnju električne energije u stanju mirovanja. 

Mnoge kompanije već rade na proizvodnji mikrokontrolera koji ispunjavaju ovaj uslov. Može 

se konstatovati da je bežična komunikacija sa malom potrošnjom električne energije od 

vitalnog značaja za uspeh IoT tehnologije! 

 

 
 

Slika 4. IoT arhitektura [7] 
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SOFTVER   
 

Softver omogućuje prikupljanje i skladištenje podataka, njihovo procesuiranje, manipulaciju i 

davanje instrukcija IoT uređajima (hardveru). Prosto rečeno, svrha svakog IoT uređaja je da 

se poveže sa drugim IoT uređajem i aplikacijama (baziranim na „Oblaku“ (Cloud)) radi 

prenosa informacija putem nekog od internet protokola. IoT tehnologija je zasnovana na 

konceptu „računarstva u oblaku“ (Cloud Computing), gde krajnji korisnici pristupaju 

aplikacijama u oblaku preko web pretraživača ili desktop softverskih aplikacija na mobilnom 

telefonu, dok se softver (izvršni programi koji šalju instrukcije IoT uređajima na osnovu 

prikupljenih podataka) i baza podataka nalaze na serverima na udaljenoj lokaciji [9]. 

 

Prostor između senzora i mreža podataka zauzima IoT Platforma, koja povezuje mrežu 

podataka sa konfiguracijom senzora i omogućuje uvid korišćenjem tzv. „back end“ aplikacija, 

ne bi li dale smisao i omogućile rad sa ogromnom količinom podataka generisanih od stotine 

senzora [8]. 

 

Veliki broj kompanija se bavi razvojem IoT platformi, ali su neke od njih (Amazon i 

Microsoft) značajno ispred konkurencije. 

 

Jedan broj kompanija će se prevashodno baviti kreiranjem IoT platformi (kao npr. ZigBee, 

AllSeen Alliance, NEST Labs, Interconnect Consortium,…), a druge kreiranjem konkretnih 

proizvoda (hardvera) i pružanjem usluga (uključujući razne softverske aplikacije).  

 

Trenutno, 20 kompanija se izdvojilo u razvoju IoT platformi [8], a neke od njih (ako ne i sve) 

će igrati dominantnu ulogu u rastućem IoT prostoru (Amazon Web Services (AWS) IoT, 

Microsoft Azure IoT, Google Cloud Platform, ThingWorx, IBM Watson, Samsung Artik, 

Cisco IoT Cloud Connect, Hewlett Packard Enterprise’ universal of things, 

Thunder Salesforce’s IoT platform, Bsquare Datav, Siemens Mindsphere, Ayla networks, 

Bosch IoT Suite, Carriots, Oracle Integrated Cloud, General Electric’s Predix, Arm MBED 

device platform, LTI Mosaic, Mocana i Kaa). 
 

 

KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA   
 

Ovo predstavlja najvažniji deo IoT arhitekture koji se sastoji od protokola i tehnologija koje 

omogućavaju razmenu podataka između dva fizička objekta. Bežične mreže su od najvećeg 

značaja za uspeh IoT infrastrukture, pa će se ovom delu posvetiti najveća pažnja. 

 

Važno je istaći da postoji i hardverski deo koji je neophodan za komunikaciju i prenos 

podataка (tzv. Pristupna tačka ili „Access Point“, [10]). To je radio uređaj koji prima podatke 

od jedne ili više krajnjih tačaka (IoT uređaja) i obično je povezan sa Internetom. Npr., u 

slučaju Bluetooth protokola, to je najčešće mobilni telefon. Za uređaje zasnovane na mobilnoj 

mreži ili M2M IoT uređaje, pristupna tačka je bazna stanica. Za WiFi protokole, pristupna 

tačka je WiFi ruter (pristupne tačke se ponekad nazivaju i „gateways“). 

 

Postoji više različitih tipova bežičnih tehnologija (komunikacionih protokola) koje su od 

značaja za IoT koncept – domet radio talasa kod ovih tehnologija varira od nekoliko 

centimetara do nekoliko kilometara [7]. Za kratki ili srednji domet se preporučuju 

WPAN\LAN (Wireless Personal ili Local Area Network) tehnologije kao što su: Bluetooth, 

ZigBee, 6LowPAN i Wi-Fi. Za komunikaciju velikog dometa preporučuju se WWAN 
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(Wireless Wide Area Network) tehnologije koje se mogu podeliti u dva tipa, u zavisnosti od 

toga da li koriste licencirane (Cellular 2G/3G/4G i 5G u budućnosti) ili nelicencirane 

(LPWA LoRa, SIGFOX i drugi) tehnologije (slika 5 [7]). 

 

 
 

Slika 5. Bežične IoT komunikacione tehnologije [7] 
 

 

Povezivanje je osnova Iot koncepta, a tip zahtevanog pristupa (protokola) će zavisiti od 

primene. Mnogi IoT će biti opsluživani radio tehnologijama koje rade u nelicenciranom 

spektru i koje su dizajnirane za povezivanje kratkog dometa sa ograničenim kvalitetom usluge 

(QoS) i sigurnosnim zahtevima, tipično primenljive u kućnom ili unutrašnjem okruženju. 

Kada je reč o instalacijama spoljnog osvetljenja, kvalitet usluge i zaštita moraju biti na 

visokom nivou (najčešće se koristi AES enkripcija). 

 

U nastavku će biti pomenuti i predstavljeni u najkraćim crtama najvažniji IoT komunikacioni 

protokoli [11]: 

Bluetooth 

Komunikaciona tehnologija kratkog dometa. Novi Bluetooth Low-Energy 

(BLE)  je značajan protokol za IoT aplikacije i napravljen je da značajno 

smanji potrošnju električne energije.  

 Standard: Bluetooth 4.2  

 Frekvencija: 2.4 GHz (ISM) 

 Domet: 50-150 m (Smart/BLE) 

 Brzina prenosa podataka: 1 Mbps (Smart/BLE) 
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Zigbee 

ZigBee je zasnovan na IEEE802.15.4 protokolu, koji predstavlja industrijski 
standard za bežične mrežne tehnologije na frekvenciji od 2.4GHz.  

 Standard: ZigBee 3.0 zasnovan na IEEE802.15.4 standardu 

 Frekvencija: 2.4 GHz 

 Domet: 10-100 m 

 Brzina prenosa podataka: 250 kbps 

Z-Wave 

Z-Wave RF komunikaciona tehnologija male snage primarno dizajnirana za 

kućnu upotrebu. 

 Standard: Z-Wave Alliance ZAD12837 / ITU-T G.9959 

 Frekvencija: 900 MHz (ISM) 

 Domet: 30 m 

 Brzina prenosa podataka: 9.6/40/100 kbps  

6LowPAN 

Ključna IP (Internet Protocol) tehnologija (IPv6 Low-power wireless 

Personal Area Network). Glavna prednost leži u IPv6 (Internet Protocol 

version 6) protokolu, koji predstavlja obavezan uslov za IoT koncept.  Dizajnirana da šalje 

IPv6 pakete podataka prema IEEE 802.15.4 protokolu, implementirajući otvorene IP 

standarde (TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT,…). 6LowPAN je zasnovan na mesh mrežnoj 

topologiji, koja omogućuje dinamičku, direktnu i nehijerarhijsku komunikaciju između (što je 

moguće više) tačaka mreže, uz mogućnost samopopravke. Mesh topologija se često koristi 

kod „starijih“ telemenadžment sistema zasnovanih na master-slave topologiji. 

 Standard: RFC6282 

 Frekvencija: (promenljiva, u slučaju prenosa putem Bluetooth Smart je            

2.4 GHz, dok je u slučaju ZigBee ili RF tehnologija male snage 900 MHz (sub-

1GHz opseg) 

 Domet: 10-100 m 

 Brzina prenosa podataka: 250 kbps  
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Thread 

Novi IPv6 mrežni protokol namenjen kućnoj automatici, ali i instalacijama 

spoljnog osvetljenja. Kreiran 2014. godine u Thread Grupi. Zasnovan je na 

raznim standardima, uključujući IEEE802.15.4, IPv6 i 6LoWPAN, i 
predstavlja odlično IP rešenje za IoT primenu.  

 Standard: Thread, zasnovan na IEEE802.15.4 i 6LowPAN 

 Frekvencija: 2.4 GHz (ISM) 

 Domet: 10-100 m 

 Brzina prenosa podataka: 250 kbps  

WiFi 

WiFi je očigledno i najčešće korišćeno rešenje za mnoge razvojne timove. 

Trenutno, najprisutniji WiFi standard je 802.11n, koji nudi veliku brzinu 

prenosa podataka u opsegu do nekoliko stotina Mbps. 

 Standard: 802.11n (najčešće korišćen za kućne potrebe) 

 Frekvencije: 2.4 GHz i 5 GHz  

 Domet: približno 50 m 

 Brzina prenosa podataka: maksimalno 600 Mbps, tipično 150-200 Mbps, u 

zavisnosti od frekvencijskog kanala i broja antena (najnoviji 802.11-ac standard 

nudi opseg od 500 Mbps do 1 Gbps)  

Cellular 

Pogodan za IoT aplikacije koje zahtevaju rad na većim distancama, koristeći 

prednosti GSM/3G/4G mobilnih mreža. 

 

 Standard: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G), LTE (4G) 

 Frekvencije: 900/1800/1900/2100 MHz 

 Domet: maksimalno 35 km for GSM; maksmalno 200 km za HSPA 

 Brzina prenosa podataka (tipična): 35-170 kbps (GPRS), 120-384 kbps 

(EDGE), 384 kbps-2 Mbps (UMTS), 600 kbps-10 Mbps (HSPA), 3-10 Mbps 

(LTE)  
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NFC 

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava 

jednostavnu i sigurnu dvosmernu interakciju između elektronskih uređaja, 

posebno primenljiva na mobilne telefone.  

 Standard: ISO/IEC 18000-3 

 Frekvencija: 13.56 MHz (ISM) 

 Domet: 10 cm 

 Brzina prenosa podataka: 100–420 kbps 

Sigfox 

Alternativna tehnologija velikog dometa koja koristi nelicencirani besplatni 

ISM frekventni opseg. Sigfox koristi tehnologiju zvanu Ultra Narrow Band 

(UNB) dizajniranu za prenos podataka na manjim brzinama. Potrošnja je izuzetno mala i 

iznosi 50 µW u poređenju sa  5 mW za mobilnu komunikaciju.  Izuzetno dug životni vek u 

stand-by režimu - 20 godina sa 2.5Ah baterijom (samo 0.2 godine u slučaju mobilne mreže).  

 Standard: Sigfox 

 Frekvencija: 900 MHz 

 Domet: 30-50 km (ruralno okruženje), 3-10 km (urbano okruženje) 

 Brzina prenosa podataka: 10-1000 bps  

Neul  

Koncept sličan Sigfox-u i radu u sub-1GHz opsegu. Komunikaciona 

tehnologija se zove „Weightless“, nova bežična tehnologija velikog dometa 

koja je konkurentna sa GPRS, 3G, CDMA i LTE WAN rešenjima. Uređaji 

rade na struji od samo 20 do 30mA sa 2xAA baterijama, što znači 10 do 15 godina terenskog 

rada.  

 Standard: Neul 

 Frekvencija: 900 MHz (ISM), 458 MHz (UK), 470-790 MHz (White Space) 

 Domet: 10 km 

 Brzina prenosa podataka: od nekoliko bps pa do 100 kbps 

LoRaWAN 

LoRaWAN (LongRangeWAN) je tehnologija namenjena WAN 

(WideAreaNetwork) mrežama, dizajnirana da troši malu snagu. Podržava 
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velike mreže sa milionima uređaja. LoRaWAN je tipično izvedena u hibridnoj zvezdastoj 

mrežnoj topologiji u kojoj postoji zajednička centralna tačka (gateway) kao most za prenos 

poruka između Cloud servera i IoT uređaja (krajnjih tačaka sistema). Gateway-i su povezani 

na mrežni server putem standardne IP konekcija, dok IoT uređaji koriste „single-hop“ bežičnu 

dvosmernu komunikaciju ka jednom ili više gateway-a.  

 Standard: LoRaWAN 

 Frekvencija: različita 

 Domet: 2-5 km (ruralno okruženje), 15 km (urbano okruženje) 

 Brzina prenosa podataka: 0.3-50 kbps. 

 

 

Standardizacija 

 

Kada se govori o IoT tehnologiji, može se istovremeno reći da ne postoji nijedan IoT 

standard, kao i da postoji mnogo standarda koji kontrolišu i ograničavaju razvoj IoT aplikacija 

[5]. Postoje standardi kao bežični Thread standard kreiran od strane Thread Grupe, ali većina 

standarda vezanih za IoT se naslanjaju na postojeće standarde kao što su IPv6 komunikacioni 

protokol, MQTT protokol sa „ugrađenom kontrolom“ ili 802.15.4 bežični protokol. Thread je 

nova, pouzdana i bezbedna bežična mesh mrežna tehnologija zasnovana na IEEE 802.15.4 

MAC i PHY standardima and Internet Protokolima IPv6/6LoWPAN (slika 6 [5]). Osnovna 

razlika u odnosu na ZigBee Pro protokol je što Thread definiše funkcije za samopopravku 

mesh bežične mreže, koristeći rasprostranjen i dokazan interfejs koji obuhvata mrežni IP i 

aplikativni sloj prema OSI računarskom modelu. 

 

 
 

Slika 6. Thread [5] 

 

IEEE asocijacija (Institute of Electrical and Electronics Engineers) radi na projektu kreiranja 

programskog okvira (IEEE 2413 – Standard for an Architectural Framework for the Internet 

of Things (IoT)) koji će promovisati interakciju različitih domena, interoperabilnost i 

funkcionalnu kompatibilnost sistema i dalji razvoj IoT tržišta. Programski okvir za IoT daje 

referentni model koji definiše relacije između IoT vertikala (npr., transport, zdravstvena briga, 

...) i zajedničke elemente ove arhitekture. 

 

Open Interconnect Consortium (OIC) je industrijska grupa čija misija je razvoj IoT 

standarda i sertifikaciju IoT uređaja, zasnovana na  CoAP (Constrained Application Protocol). 

OIC je osnovan u Julu 2014. godine od strane kompanija Intel, Broadcom i Samsung 

Electronics. 
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Open Connectivity Foundation (OCF) je fondacija osnovana u februaru 2016. godine kao 

naslednik OIC, gde su se priključile još neke značajne kompanije (Microsoft, Qualcomm, 

…). 

 

U julu 2016. godine, došlo je do spajanja 2 najznačajnije organizacije za izradu IoT standarda 

- Thread Grupa, čiji je suosnivač Alphabet (u vlasništvu kompanije Nest), i novoformirana 

OCF fondacija (Open Connectivity Foundation) su izjavili da će raditi zajedno ne bi li 

obezbedili da njihovi softveri mogu funkcionisati zajedno (Thread kao mrežni protokol 

dozvoljava uređajima da direktno međusobno komuniciraju, dok se OCF bavi razvojem 

aplikativnog softvera koji se nalazi (kao sloj) iznad mrežnog protokola), stvorivši IoTivity 

otvoreni programski okvir (open-source software framework). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 7. IoTivity programski okvir [5] 

 

 

Primeri iz prakse  - Schréderov Owlet IoT sistem   

 

Owlet IoT je novi Schrederov sistem daljinskog upravljanja i nadzora, usklađen sa zahtevima 

rastućeg i sve popularnijeg IoT koncepta. Novi sistem (slika 8, [5] ima sledeće karakteristike: 

 

 Sistem je u skladu sa Iot zahtevima za inteligentno digitalno spoljno osvetljenje kao 

uslov za ulazak u svet Pametnih Gradova, 

 Sistem je Plug&Play tipa (automatski i samostalno se javlja na mrežu) – nema potrebe 

za segmentnim kontrolerom (masterom, koordinatorom, gateway-em) kao fizičkim 

objektom, 

 Primenjen je revolucionarni koncept hibridne arhitekture (većina drugih sistema 

renomiranih proizvođača imaju samo mogućnost komunikacije putem mobilne mreže) 

– kontroleri mogu komunicirati preko veoma pouzdanog komunikacionog IPv6 

protokola (putem integrisanih SIM kartica), ali i putem nekog od „zemaljskih“ IoT 

bežičnih komunikacionih protokola (6LoWPAN, Zigbee Pro, IEEE 802.15.4), 

 Sistem je interoperabilan – svaka svetiljka (kontroler) ima nezavisnu IP adresu, 

 Za ugradnju IoT kontrolera koristi se spoljni NEMA 7-pinski priključak prema ANSI 

C136.41 standardu koji preti da postane standard u IoT svetu (slika 9 [12]), 

 Zahvaljujući hibridnoj arhitekturi, moguća je komunikacija i rad sistema u skladu sa 

reagovanjem senzora u lokalnoj (zemaljskoj) mreži, kao i bezbedno i besplatno 

podešavanje sistema i puštanje u rad, 

 Jedinstvena RFID traka (tag) u kombinaciji sa integrisanim RFID čitačem omogućuje 

prenos podataka o svetiljkama (marketinški podaci) i olakšava rad sa bazama podataka 

smeštenim na tzv. „asset management“ serverima, i 

 Nema dodatnih komponenti IoT sistema unutar svetiljki. 
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Slika 8. Owlet IoT – pametna hibridna arhitektura sistema [5] 

 

 

Osnovni hardverski element Owlet IoT sistema je IoT kontroler LuCo P7 CM [12]. Sama 

oznaka CM u imenu kontrolera (Cellular + Mesh) ukazuje na njegovu hibridnu funkciju, tj. 

mogućnost istovremenog slanja ili primanja podataka putem mobilne ili bežične RF mreže. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slika 9. Položaj LuCo P7 CM kontrolera na svetiljci i priključak preko Nema P7 grla (desno) [12] 

 

Neke osnovne karakteristike IoT kontrolera su date u nastavku: 

 

 Hibridna arhitektura - mobilna i RF Mesh mreža, kao i GPS modem (samostalno GPS 

pozicioniranje!) 

 Integrisana brojila visoke tačnosti (greška merenja manja od 1% u celom opsegu 

dimovanja) 

 DALI / 1-10V interfejs (podržava do 4 DALI klijenta (drajvera)) 

 Integrisana fotoćelija obezbeđuje tzv. „failsafe“ funkciju (sigurno uključenje svetiljke 

tokom noćnih časova, čak i u slučaju da standardno uključenje/isključenje u skladu sa 

definisanim profilom dimovanja ili funkcija astro-časovnika iz nekog razloga zakažu) 

 Digitalni ulaz i napajanje za PIR (Passive InfraRed) senzor/detektor pokreta  
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Korisnička stranica (Web UI) IoT sistema je obogaćena dodatnim sadržajem jer prikazuje 

podatke o svetiljkama prikupljene preko RFID trake i pothranjene na „asset management“ 

serveru/bazi podataka. Ti podaci su obično tehnički opisi svetiljki i svih komponenti, 

fotografije svetiljki i svih komponenti, uključujući i detalje montaže i podatke o zatečenoj ili 

novoj infrastrukturi (visinama i pozicijama stubova i nagibima lira, rastojanjima između 

susednih stubova i širini kolovoza i pošačkih staza..). Grafički prikaz svetiljki je zasnovan na 

izuzetno preciznim OpenStreetMap® mapama (licenciran softver zasnovan na otvorenim 

standardima, kreiran od strane OpenStreetMap Foundation (OSMF)) koje su zamenile Google 

mape prisutne kod prethodnog Owlet 2.0 sistema, pre svega iz razloga što se sa ulaskom u IoT 

svet očekuje ogroman broj različitih IoT uređaja koji treba da budu vidljivi i lako uočljivi na 

mapi. 

 

Izgled korisničke stranice dat je na primeru pilot instalacije u Ulici Milutina Milankovića na 

Novom Beogradu (6 svetiljki tipa Voltana 3), koja je postavljena i puštena u rad krajem 

Septembra 2017. godine (slika 10,11). 

 

 
 

Slika 10. Korisnička stranica IoT sistema u Ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu 
 

 

Struktura novog Owlet IoT sistema zasnovanog na otvorenim standardima omogućava 

vezu/integraciju u veće platforme namenjene pametnim gradovima (veliki Oblak na slici 11). 

cloud. Zapravo, novi sistem predstavlja kombinaciju detaljnog telemenadžmenta za instalacije 

spoljnog osvetljenja i interoperabilnog sistema koji se može lako povezati sa svim susednim 

sistemima koji se nalaze pod platformom pametnog grada. Važno je napomenuti da Owlet IoT 

nije sistem stand-alone zatvorenog tipa (tzv.“silo type“), već sistem orijentisan ka budućnosti 

i totalnoj integraciji svih sistema u pametnim gradovima na krilima IoT tehnologije (kao npr. 

CCTV sistemi, detekcija parking mesta, WiFi pristupne tačke, punjač električnih vozila, 

zvučnici, „small cell“ tehnologija (mini bazne stanice), merači gustine saobraćaja i vlažnosti 

vazduha, detektori leda na putu, panični tasteri (IP Intercom tehnologija), itd...). 
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Slika 11. Prikaz Owlet Oblaka unutar većeg Oblaka jednog pametnog grada 
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ANALIZA IZVODLJIVOSTI JAVNOG OSVETLJENJA  GRADA KRAGUJEVCA 
PRIMENOM RAZLIČITIH SVETLOSNIH IZVORA 

 

 

 

 

 

A B S T R A K T 

Javno osvetljenje zauzima značajnu ulogu u razvoju i modernizaciji velikih 
gradova.Uvođenjem   savremenih trendova u ovoj olasti  koji se ogledaju kroz primenu 
savremenih tehnologija i uštedu električne enrgije daje se veliki doprinos u njihovom 
održivom privrednom razvoju  i  postizanju  boljeg vizuelnog utiska.Jedan od segmenata 
u sprovođenju ove politike predstavlja zamena zastarelih živinih  i natrijumovih svetiljki  
savremenim energetski efikasnim natrijumovim i LED svetiljklama kroz  dva različita 
scenarija čijim poređenjem se  može doći do značajnih zaključaka koji će uticati na 
odluku lokalnih uprava o njihovoj primeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.Uvod 

 

Potrošnja električne energije koja se koristi za javno osvetljenje u velikim gradovima 
predstsvlja vrlo značajnu stavku u budžetu lokalne upave  [1].U cilju smanjenja potrošnje 
električne energije primrenom energetski efikasnog osvetlenja prema savremenim 
trendovima i preporukama ,mogu se postići različiti efekti koji će biti razmatrani u ovom 
radu i koji će pomoći lokalnoj upravi u upravljanju energijom kako bi postali deo 
modernog društva[2][3]. 

 U gradu Kragujevcu koji ima 200.000 stanovnika  i koji zauzima visoko mesto po 
broji instalisanih svetiljki i instalisanoj snazi razmatrana su dva scenarija(modela) 
primene energetski efikasnog osvetljenja primenom savremenih preporuka [2].prvi 
scenario predviđa zamenu svih svetiljki sa živinim izvorima svetla( HPM ) sa LED 
svetiljkama.Drugi scenario je zamena svetiljki sa živinim izvorima svetla (HPM) sa 
svetiljkama sa natrijumovim izvorima svetla(HPS) 

 U toku 2016 godine na području „EPSDistribucije“-ogranak Kragujevac izvršen je 
popis na terenu svih Instalacija javnog osvetljenja na području grada, prigrada i 
sela.Svakog dana je bilo  angažovano četiri ekipe koje su na terenu prikupljale 
podatke.Rezultati prikupljanja podataka dati su u Tabeli 1 

 

Tabela 1 

Rekapitulacija izvedenog stanja javnog osvetljenja u gradu Kragujevcu 

 

 

 

podrucja Na 70 Na 100 Na 150 Na 250 Na 400 Hg 125 Hg 250 Hg 400 ukupno Snaga(W) Betonski Drveni Metalni ukupno Svetiljke
sela 1837 86 4271 6194 683965 9525 432 17 9974 6194
prigrad 1027 73 179 374 77 6685 94 51 8560 1109990 9735 542 623 10900 8525
grad - procena 565 421 957 708 1003 3860 875 605 8994 1776095 1699 474 5751 7924 7926

3429 494 1136 1168 1080 14816 969 656 23748 3570050 20959 1448 6391 28798 22645
7307 16441

sijalice stubovi



Iz ove tabele se može videti da HPM svetiljke predstavljaju 70% svih svetiljki  tako da je 
potrebno što hitnije izvršiti njihovu zamenu sa energetski efikasnijim svetiljkama,kako bi 
se smanjila njihova potrošnja i tako postigao bolji vizuelni efekat i svetlosne 
karakteristike.Moguće uštede elktrične energije i smanjenje troškova značajno se mogu 
postići uvažavanjempreporuka koje su rezultat istraživanja [2]. 

 Dva moguća scenarija su predložena sa mogućnošću komparativnog saledavanja 
tehno-ekonomskog proračuna na osnovu kojeg se mogu izvesti odgovarajući zaključci. 

U prvom scenariju koji se odnosi na zamenu postojećih HPM i HPS svetiljki LED 
svetiljkama(scenario 1) koje zadovoljavaju odgovarajuće svetlotehničke kriterijume koji 
se odnose na poterban nivo sjajnosti,osvetljenostii uvažavanje svetlotehničke klase 
saobraćajnica[4][5]. 

 .  u Tabeli 2 se može videti da broj  i instalisana snaga svetiljki pre zamene su znatno 
smanjeni posle zamene ,broj svetiljki smanjen za 594 komada , a instalisana snaga je 
smanjena za 52.74 %. 

Tabela 2 

Prikaz postojećeg broja i snage svetiljki i novog predloženog rešenja ( scenario 1) 

 

 

 

U  Tabeli3 prikazan je drugi scenarijo gde su postojeće svetiljke HPM zamenjene  HPS 
svetiljkama manje snage i postojeće HPM od 400 W zamenjene sa HPS svetiljkama od 
250 W(scenario 2).Ovde su takođe primenjeni odgovarajući svetlotehnički kriterijumi.Iz 
ove tabele se može zaključiti da su broj i instalisana snaga svetiljki pre zamene znatno 
smanjeni posle zamene. Broj svetiljki je smanjen za 592 komada , a instalisana snaga 
za 43.6 %. 

  

 

VRSTA IZVORA SNAGA IZVORA[W] SNAGA + UREĐAJ[kW] BROJ IZVORA UKUPNA SNAGA[kW] VRSTA IZVORA SNAGA IZVORA[W] SNAGA + UREĐAJ[kW]        BROJ IZVORA     UKUPNA SNAGA[kW]
  125 0,138 14816 2044,608 51 0,051 829 42,279

 ŽIVA 250 0,275 969 266,475 56 0,056 16567 927,752
400 0,44 656 288,64 75 0,075 453 33,975
70 0,077 3429 264,033 LED 80 0,08 1015 81,2
100 0,11 494 54,34 110 0,11 1586 174,46

NATRIJUM 150 0,165 1136 187,44 216 0,216 2704 584,064
250 0,275 1168 321,2
400 0,44 1080 475,2

UKUPNO 23748 3901,936 23154 1843,73



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 

Prikaz postojećeg broja i snage svetiljki i novog predloženog rešenja (scenario 2) 

 

 

 

 

U oba scenarija postojeće svetiljke su zamenjene sa svetiljkama sa povećanim 
stepenom zaštite IP65 (zaštita od prodora prašine i zaštita od prodora mlaza vode) i 
IP66 IP65 (zaštita od prodora prašine i zaštita od prodora snažnog mlaza vode) i 
svetiljkama sa poboljšanim karakteristikama uvažavajući sva dosadašnja istraživanja 
preporuke i iskustva. [3][4]. 

 

2.Energetsko-ekonomska analiza 

 

Ova analiza se može sagledati kroz godišnju potrošnju i uštedu električne 
energije.Potrošena električna energija  se izračunava na osnovu instalisane snage 
svetiljki i vremena godišnjeg rada svetiljki koje u proseku za jednu godinu iznosi oko 
4100 časova i izračunava se na osnovu kalendara uključenja i isključenja javnog 
osvetljenja prikazanog u Tabeli 4.U ovoj tabeli dati su po mesecima  vremena uključenja 

VRSTA IZVORA SNAGA IZVORA[W] SNAGA + UREĐAJ[kW] BROJ IZVORA UKUPNA SNAGA[kW] VRSTA IZVORA SNAGA IZVORA[W] SNAGA + UREĐAJ[kW] BROJ IZVORA UKUPNA SNAGA[kW]
  125 0,138 14816 2044,608 70 0,077 12719 979,363

 ŽIVA 250 0,275 969 266,475 100 0,11 1985 218,35
400 0,44 656 288,64 NATRIJUM 150 0,165 687 113,355

NATRIJUM 400 0,44 1080 475,2 250 0,275 1538 422,95
UKUPNO 17521 3074,923 16929 1734,018



i isključenja javnog osvetljenja  u toku jedne godine u zavisnosti od vremena trajanja 
dana i noći. 

 Izračunavanjem potrošnje električne energije i uštede za oba scenarija mogu se 
sagledati energetsko-ekonomski efekti prikazani u u Tabelama (5) i (6) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 

Godišnji kalendar uključenja i isključenja javnog osvetljenja 

 

 

Mesec             Datum 
     od                 do               

Uključenje Isključenje Trajanje  
Uključenja 

Januar 7 16 16.30 6.45 14.15 
Januar 17 26 16.45 6.45 14.00 
Januar Februar 27 6 16.45 6.45 14.00 
Februar 7 16 17.00 6.30 13.30 
Februar 17 26 17.15 6.15 13.00 
Februar Mart 27 6 17.30 6.00 12.30 
Mart 7 16 17.45 5.45 12.00 
Mart 17 26 18.00 5.30 11.30 
Mart 27 28 18.15 5.00 10.45 
Mart April 29 6 19.15 6.00 10.45 
April 7 16 19.30 5.45 10.15 
Аpril 17 26 19.45 5.30 9.45 
Аpril Maj 27 6 19.45 5.00 9.15 
Maj 7 16 20.00 4.45 8.45 
Maj 17 26 20.15 4.30 8.15 
Maj Jun 27 6 20.15 4.15 8.00 
Jun 7 16 20.30 4.15 7.45 
Jun 17 26 20.45 4.00 7.15 
Jun Jul 27 6 20.30 4.15 7.45 
Jul 7 16 20.30 4.15 7.45 
Jul 17 26 20.30 4.30 8.00 
Jul Avgust 27 6 20.15  4.30 8.15 
Avgust 7 16 20.00 4.45 8.45 
Avgust 17 26 19.45 5.00 9.15 
Avgust Septembar 27 6 19.30 5.15 9.45 
Septembar 7 16 19.00 5.45 10.45 



Septembar 17 26 18.45 6.00 11.15 
Septembar Oktobar 27 6 18.30 6.15 11.45 
Oktobar 7 16 18.15 6.30 12.15 
Oktobar 17 24 17.45 6.45 13.00 
Oktobar Novembar 25 6 16.45 5.45 13.00 
Novembar 7 16 16.30 6.00 13.30 
Novembar 17 26 16.30 6.15 13.45 
Novembar Decemb. 27 6 16.15 6.30 14.15 
Decembar 7 16 16.15 6.45 14.30 
Decembar 17 26 16.00 7.00 15.00 
Decembar Januar 27 6 16.00 7.00 15.00 
 

 

 

 

Tabela 5 

Pregled potrošnjei uštede električne energije (scenario 1) 

 

 

 

Tabela 6 

Pregled potrošnje i uštede električne energije (scenario 2) 

 

 

 

  UKUPNA SNAGA[kW]   BROJ RADNIH SATI [h] GOD.POTROĐŠNJA[kWh]              CENA EL.ENERGIJE [€/kWh] GOD. IZNOS ZA EL. ENERGIJU[€]

POSTOJEĆE 3901,936 4100 15997937,6 0,062 991872,1312

NOVO
1843,73 4100 7559293 0,062 468676,166

UŠTEDA
8438644,6 523195,9652

UKUPNA SNAGA [kW] BROJ RADNIH SATI [h] GOD.POTROĐŠNJA[kWh]             CENA EL.ENERGIJE  [€/kWh] GOD. IZNOS ZA EL. ENERGIJU [€]

POSTOJEĆE
3074,923 4100 12607184,3 0,062 781645,4266

NOVO
1734,018 4100 7109473,8 0,062 440787,3756

UŠTEDA
 5497710,5 340858,051



Na osnovu tabelarnog prikaza može se zaključiti da primenom scenarija  1 ušteda 
električne energije i novčanih sredstava je za 34.85 % veća. 

 

3.Godišnji troškovi održavanja 

 

Ovi troškovi se odnose na nabavku i zamenu izvora svetla prema veku trajanja u toku 
jedne godine,pri čemu je predviđeno da HPM izvori svetla traju oko 8000 h, HPS oko 
16000 h,a LED izvori oko 50000 h.Može se zaključiti da narednih deset godina nema 
troškova održavanje LED osvetljenja. Broj izvora koji se nabavi i zameni prema veku 
trajanja kao i potrebna novčana sredstva za oba scenarija  dati su u Tabelama (7) i (8) i 
(9). 

 

 

Tabela 7 

Troškovi godišnjeg održavanja   (scenario 1) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 

 Troškovi godišnjeg održavanja (scenario 2) 

 

                [W] IZVORA[KOM] ZAMENE IZVORA GOD[KOM] IZVORA [€] ZA NABAVKU IZVORA[€] IZVORA[€] ZA ZAMENU[€]
125 14816 0,5 7408 2,9 21483,2 8 59264

               ŽIVA 250 969 0,5 484,5 5,48 2655,06 8 3876
400 656 0,5 328 8,03 2633,84 8 2624
70 3429 0,25 857,25 6,63 5683,5675 8 6858

100 494 0,25 123,5 8,42 1039,87 8 988
 NATRIJUM 150 1136 0,25 284 9,53 2706,52 8 2272

       250 1168 0,25 292 11,6 3387,2 8 2336
400 1080 0,25 270 13,31 3593,7 8 2160

         UKUPNO 23748 10047,25 43182,9575 80378



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 

Troškovi godišnjeg održavanja (scenario 2)novo rešenje 

 

 

 

 

Na osnovu predhodnih tabela može se zaključiti da primenom scenarija 1 sredstva za 
nabavku  su 27,38 % veća od sredstava za nabavku scenarija 2, sredstva za zamenu za 
15,5% veća , a ukupni troškovi su za 20% veći.Ukupna ušteda je za 47,22% veća pri 
prelasku na scenario1. 

 

4.Vrednost investicije 

 

VRSTA IZVORA SNAGA IZVORA UKUPAN BROJ PROCENAT GOD. BROJ ZAMENA VEL.PROD.CENE IZNOS SREDSTAVA CENA ZAMENE IZNOS SREDSTAVA
                [W] IZVORA[KOM] ZAMENE IZVORA GOD[KOM] IZVORA [€] ZA NABAVKU IZVORA[€] IZVORA[€] ZA ZAMENU[€]

125 14816 0,5 7408 2,9 21483,2 8 59264
               ŽIVA 250 969 0,5 484,5 5,48 2655,06 8 3876

400 656 0,5 328 8,03 2633,84 8 2624
        NATRIJUM 400 1080 0,25 270 13,31 3593,7 8 2160
         UKUPNO 17521 8490,5 30365,8 67924

VRSTA IZVORA SNAGA IZVORA UKUPAN BROJ PROCENAT GOD. BROJ ZAMENA VEL.PROD.CENE IZNOS SREDSTAVA CENA ZAMENE IZNOS SREDSTAVA
                [W] IZVORA[KOM] ZAMENE IZVORA GOD[KOM] IZVORA [€] ZA NABAVKU IZVORA[€] IZVORA[€] ZA ZAMENU[€]

70 12719 0,25 3179,75 6,63 21081,7425 8 25438
100 1985 0,25 496,25 8,42 4178,425 8 3970

 NATRIJUM 150 687 0,25 171,75 9,53 1636,7775 8 1374
       250 1538 0,25 384,5 11,6 4460,2 8 3076
         UKUPNO 16929 4232,25 31357,145 33858



U tabelama (10) i (11) prikazan je predlog novih rešenja za oba scenarija sa prikazanim 
okvirnim cenama za odgovarajuće svetiljke prema snazi izvora svetla. 

 

Tabela 10 

 Vrednost investicije  (scenario 1) 

 

 

 

Tabela 11 

 Vrednost investicije  (scenario 2) 

 

 

 

Poređenjem  vrednosti investicije oba scenarija zaključuje se da je vrednost LED 
scenario 3,34 puta veća ,što može imati presudnu ulogu kada je u pitanju budžet lokalne 
uprave. 

 

5.Troškovi eksploatacije i Period povratka investicije 

 

VRSTA SVETILJKE[W] KOLIČINA[KOM] JEDINIČNA CENA[€]       UKUPNO[€]
51 829 311 257819
56 16567 210 3479070
75 453 361 163533
80 1015 236 239540

110 1586 280 444080
216 2704 446 1205984

UKUPNO 23154 5790026

VRSTA SVETILJKE[W] KOLIČINA[KOM] JEDINIČNA CENA[€]       UKUPNO[€]
70 12654 80 1012320

100 1070 85 90950
150 465 122 56730

150/1 157 205 32185
250/1 1538 215 330670
70/2 65 193 12545
100/2 915 197 180255
150/2 65 206 13390

UKUPNO 16929 1729045



Period povratka uloženih sredstava se dobija tako što se ukupna investicija podeli sa 
ukupnom uštedom.U tabelama (12) i (13) se može videti period povratka sredstava za 
oba scenarija. 

 

 

 

 

Tabela 12 

Period povratka uloženih sredstava(scenario 1) 

 

 

 

 

 

Tabela 13 

Period povratka uloženih sredstava(scenario 2) 

 

 

 

Primenom scenarija 1 period povratka sredstava je za 9 godina dok jeza scenario 2 
period povratka sredstava za 4,6 godina,pri čemu je investicija za scenario 1  je 70 % 
veća.Grafičkim prikazom Diagram (1) i Diagram (2) se mogu  videti periodi povrarka 
uloženih sredstava koji se dobijaju iz Tabela (14) i (15) u kojima su za narednih 10 
godina prkazani troškovi za postojeće stanje i novo stanje.Period posmatrnja se uzima 
za 10 godina iz razloga što se predpostavlja da LED svetiljke neće imati nikakve kvarove 
u ovom periodu (scenario 1).Isti period je uzet i za (scenario 2).Troškovi eksploatacije za 
postojeće stanje predstavljaju zbir utrošene električne energije,troškova nabavke i 

TROŠAK NABAVKE IZVORA [€] TROŠAK ZAMENE IZVORA [€] UKUPNI TROŠKOVI [€] VREDNOST INVESTICIJE [€] UKUPAN TROŠAK INV [€] UKUPNA UŠTEDA [€] PERIOD POVRATAKA [€]

POSTOJEĆE 43182,9575 80378 123560,9575 123560,9575
NOVO 5790026 5790026 646756,9227 8,952398957

TROŠAK NABAVKE IZVORA [€] TROŠAK ZAMENE IZVORA [€] UKUPNI TROŠKOVI [€] VREDNOST INVESTICIJE [€] UKUPAN TROŠAK INV [€] UKUPNA UŠTEDA [€] PERIOD POVRATAKA [€]
POSTOJEĆE 30365,8 67924 98289,8 98289,8
NOVO 31357,145 33858 65215,145 1729045 1729045 373932,706 4,623946962



troškova zamene, a troškovi  za novo stanje predstavljaju u prvoj godini zbir ukupne 
investicije i  godišnje potrošnje električne energije ,a u  narednih devet godina samo 
sredstva za godišnju  potrošnju električne energije,dok za scenario 2 za novo stanje 
uzimaju se u obzir i godišnja sredstva nabavke i sredstva zamene izvora svetla iz 
razloga štoje vek trajanja HPS izvora svetla kraći od LED izvora. 

 

 

 

Tabela 13 

Prikaz troškova po godinama (scenario1) 

 

 

 

 

 

 

 

GODINA 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
SREDSTVA P 1115433,09 2230866,18 3346299,27 4461732,35 5577165,44 6692598,53 7808031,62 8923464,71 10038897,8 11154330,89
SREDSTVA N 6258702,17 6727447,17 7196192,17 7664937,17 8133682,17 8602427,17 9071172,17 9539917,17 10008662,17 10477407,17
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Diagram 1 

Prikaz troškova po godinama (scenario1) 

 

 

 

Tabela 14 

Prikaz troškova po godinama (scenario2) 

 

 

 

 

 

GODINA 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
SREDSTVA P 879935,2 1759870 2639806 3519741 4399676 5279611 6159547 7039482 7919417 8799352
SREDSTVA N 2235048 2741058 3247068 3753078 4259088 4765098 5271108 5777118 6283128 6789138
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Diagram 2 

Prikaz troškova po godinama (scenario2) 

Presekom krivih koje predstavljaju funkciju  troškova eksploatacije dobija se period 
povratka uloženih sredstava za oba opisana scenarija. 

 

6.Emisija CO2 

Ekološki aspekt zauzima veoma značajno mesto kada je u pitanju energetski efikasno 
javno osvetljenje.Primenom Evropskih standarda u ovoj oblasti značajno se smanjuje 
potrošnje električne energije a sa  tim i smanjenje svetlosnog zagađenja i emisije CO2  
čime se obezbeđuju uslovi za energetski održivi razvoj lokalnih zajednica[6] . 

 Ako bi se u ovom radu uzeo u obzir  smanjenja emisije CO2 usled smanjenja 
potrošnje električne energije,značajna novčana sredstva bi se uštedela za oba 
scenarija.Ove uštede bi se značajno odrazile kroz period povratka investicije.Proračun 
parametara uštede je izveden na osnovu ekvivalentne potrošnje fosilnih goriva potrebnih 
za proizvodnju električne energije.Pri tom je uzeto da se za proizvodnju  1kWh električne 
energije u atmosfero oslobodi 842 g CO2[7].U Tabeli (15) dati su zaoba scenarija efekti 
uštede emisije CO2. 

 

Tabela 15 

Efekti uštede emisije CO2 

 

 

 

 

Iz ove tabele se mož videti da je za (scenario 1) ušteda 14106,78 € odnosno 
52,74%.Za  apsorpciju 7105,34 t godišnje bi bilo potrebno 338359 novih stabala (jedno 
stablo apsorbuje 21 Kg CO2 godišnje). 

POSTOJEĆE REŠENJE NOVO REŠENJE LED POSTOJEĆE REŠENJE NOVO REŠENJE Na
INSTALISANA SNAGA[kW] 3901,936 1843,73 3074,923 1734,018

BROJ ČASOVA RADA [h/god] 4100 4100 4100 4100
POTROŠNJA EL ENERGIJE [MWh] 15997,9376 7559,293 12607,1843 7109,4738

EMISIJA CO2 [t/MWh] 0,842 0,842 0,842 0,842
EMISIJA CO2 [t/god] 13470,26346 6364,924706 10615,24918 5986,17694

UŠTEDA [t/god] 7105,338753 4629,072241
CENA[€/tCO] 20 20

EMISIJA CO2 [€] 269405,2692 127298,4941 212304,9836 119723,5388
UŠTEDA [€] 142106,7751 92581,44482



Za (scenario2) ušteda je 92581,44 € odnosno 43,6 %.Za  apsorpciju 4629,07 t 
godišnje bilo potrebno  novih 220432 stabala . 

Na osnovu predhodno izračunatih parametara ako bi se uvažavala ušteda usled 
smanjenja emisije CO2 periodi povratka sredstava potrebnih za unvesticije za oba 
scenarija bi se znatno smanjio. Tabele(16) i (17)  

 

Tabela 16 

Period povratka uloženih sredstava(scenario 1) 

 

 

 

 

Tabela 17 

Period povratka uloženih sredstava(scenario 2) 

 

 

 

 

U Tabelama (16) i (17) može se videti da bi se period povratka uloženih sredstava za 
(scenario 1) smanjio za 1,62 godine i iznsio bi 7,33 godine ,a za (scenario 2) smanjio bi 
se za 0,92 godine i iznosio bi 3,7 godina .U Tabelama (18) i (19) i Diagramima (3) i (4) 
Dati su prikazi troškova u slučaju smanjenja emisije CO2. 

 

Tabela 18 

Prikaz troškova po godinama (scenario1) 

 

 

TROŠAK NABAVKE IZVORA [€] TROŠAK ZAMENE IZVORA [€] UKUPNI TROŠKOVI [€] VREDNOST INVESTICIJE [€]UKUPAN TROŠAK INV [€] UKUPNA UŠTEDA [€] PERIOD POVRATAKA [€]
POSTOJEĆE 43182,9575 80378 123560,9575 123560,9575
NOVO 5790026 5790026 788863,6978 7,339703952

TROŠAK NABAVKE IZVORA [€] TROŠAK ZAMENE IZVORA [€] UKUPNI TROŠKOVI [€] VREDNOST INVESTICIJE [€]UKUPAN TROŠAK INV [€] UKUPNA UŠTEDA [€] PERIOD POVRATAKA [€]
POSTOJEĆE 30365,8 67924 98289,8 98289,8
NOVO 31357,145 33858 65215,145 1729045 1729045 466514,1508 3,706307723



 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 

Prikaz troškova po godinama (scenario1) 

 

 

 

 

 

 

 

GODINA 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
SREDSTVA P 1384838,358 2769676,72 4154515,07 5539353,43 6924191,789 8309030,147 9693868,51 11078706,9 12463545,2 13848383,58
SREDSTVA N 6386000,66 6981975,32 7577949,98 8173924,64 8769899,301 9365873,961 9961848,62 10557823,3 11153797,9 11749772,6
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Tabela 19 

Prikaz troškova po godinama (scenario2) 

 

 

 

 

 

Diagram 2 

Prikaz troškova po godinama (scenario2) 

 

GODINA 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
SREDSTVA P 1092240,21 2184480,42 3276720,63 4368960,841 5461201,05 6553441,261 7645681,47 8737921,68 9830161,89 10922402,1
SREDSTVA N 2354771,059 2980497,119 3606223,18 4231949,238 4857675,3 5483401,356 6109127,42 6734853,48 7360579,53 7986305,59
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7.Zaključak 

U ovom radu bila su razmatrana dva scenarija uzimajući u obzir energetetsi-ekonomsku  
i ekološku analizu.Za koji scenario se treba odlučiti zavisi od toga da li se posmatra 
kratkoočni ili dugoročni period.Kada je u pitanju kratkoročni period prelazak na 
natrijumovo osvetljenje značajno ostvaruje uštede u novčanim sredstvima i emisiji 
CO2.Vremenski period za zamenu svetiljki  bio bi  mnogo kraći zbog manjeg broja 
svetiljki koje bi morale da se zamene.Ovaj vid osvetljenja ne treba zanemarivati iz 
razloga što u nekim slučajevima  daju mnogo bolje svetlo-tehničke karakteristike od LED 
osvetljenja naročito u sliučajevima osvetljenja saobraćajnica što je dato u referenci  [ ]  
.Na osnovu predhodnog se može zaključiti da se sa mnogo manje novca može postići 
saasvim zadovoljavajući efekat,što može biti preporuka za gradove sa manjim budžetom 
i sa neosvetljenim saobrećajnicama.Kada je u pitanju dugoročni period prelazak na LED 
osvetljenje predstavlja prmenu savremene tehnologije koja se još uvek usavršava i 
poseduje određene nedostatke koji će se brzo rešavati. Trenutna cena svetiljki je 
velika,ali se u narednom periodu očekuje značajano smanjenje.Period povratka 
sredstava je malo veći u odnosu na natrijumove svetiljke ali održavanje   je mnogo lakše 
,najmanje deset godina bez ulagnja.Uštede električne energije su velike ,svojim 
savremenim dizajnom i jednostavom ugradnjom su prevazišle natrijumove svetiljke i 
može se reći da LED osvetljenje  predstavlja osvetljenje budućnosti i treba da bude 
težnja svakog  savremenog grada . 
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Andrej Đuretić 

„Minel-Schréder d.o.o.” Fabrika svetilјki, Beograd 

 

 

TIPOVI I PRIMERI IMPLEMENTACIJE KONTROLNIH SISTEMA U 

TUNELSKOM OSVETLJENJU 

 

 

Apstrakt 

 

Pored instalacija javnog osvetljenja, kontrolni sistemi uzimaju sve više maha i u tunelskom 

osvetljenju, imajući u vidu da i tuneli predstavljaju deo javne saobraćajne infrastrukture koju 

treba osvetliti. Energetska efikasnost i smanjenje potrošnje električne energije predstavljaju 

globalni trend, a jasno je da smanjenje potrošnje u tunelskim instalacijama može doneti 

značajne uštede. Sa uplivom LED tehnologije u instalacije tunelskog osvetljenja, omogućena 

je efikasnija i kvalitetnija kontrola, kako na nivou grupe svetiljki u slučaju jednostavnijih 

sistema, tako i na nivou pojedinačnih svetiljki kojima je dodeljena jedinstvena adresa u 

slučaju sofisticiranijih sistema upravljanja. Ovaj rad daje presek najčešće korišćenih modela 

tunelske kontrole i korišćenih komunikacijskih protokola, sa osvrtom na primere realizacija 

kompanije Minel-Schréder na lokalnom nivou, ali i neke globalne realizacije Schréder Grupe. 

 

 

Uvod 

 

U poslednje 2 decenije primetan je trend povećanja broja tunela na globalnom nivou, pre 

svega zbog smanjenja dužine i troškova transporta, a zatim i zbog bolje kontrole saobraćaja, 

rasterećenja određenih putnih pravaca, smanjenja zagađenja i poboljšanja kvaliteta vazduha, 

ali i zbog očuvanja izgleda nekih urbanih celina koji bi bio narušen nadzemnom putnom 

infrastrukturom. Zajedno sa brojem tunela raste i broj instalacija nadzora i upravljanja 

složenom i raznovrsnom opremom u tunelima (video nadzor, ventilacija, protivpožarne 

instalacije, osvetljenje, signalizacija, merači zagađenosti vazduha,dinamički sistemi 

evakuacije, itd...). 

 

Pre nego što se uđe u detaljniji opis sistema upravljanja i nadzora u tunelima (galerijama, 

podvožnjacima, podzemnim prolazima), treba napomenuti da je LED tehnologija sve više 

prisutna i krupnim koracima napreduje ka tome da postane dominantna tehnologija i u 

tunelskom osvetljenju (ona to već nekoliko godina jeste u uličnom i dekorativnom 

osvetljenju). Prednosti koje donosi implementacija LED umesto konvencionalnih HID 

(HighIntensityDischarge – izvori sa električnim pražnjenjem u gasovima, u tunelskom 

osvetljenju najčešće fluorescentni i natrijumovi izvori visokog pritiska) svetiljki, posebno su 

izražene kada je reč o tunelskoj kontroli. Neke od najvažnijih prednosti date su u nastavku: 

 

 Efikasnost (svetlosna iskoristivost) LED izvora raste iz godine u godinu – efikasnost 

Schréderovih tunelskih svetiljki iznosi i do 120 lm/W pri struji od 700 mA ili do 130 

lm/W pri struji od 500 mA [1]. Gledajući ukupnu efikasnost svetiljki (sa optičkim, 

termičkim i gubicima u predspojnoj opremi), efikasnost LED svetiljki je veća nego 

kod svetiljki sa natrijumovim izvorima (efikasnost natrijumovih svetiljki snage 400W 

(najefikasniji slučaj) ne prelazi 108 lm/W. 

 

 Životni vek LED je značajno veći od natrijumovih izvora. U konkretnom slučaju, za  
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tunelske LED svetiljke kompanije Schréder nakon 100.000h svetlosni fluks pada na 

90% nominalnog fluksa, što znači da se za projektovani faktor održavanja od 0.8 

(fluks pada na 80% na kraju eksploatacionog perioda, tj. pre zamene izvora) može 

očekivati da životni vek bude i veći. Za natrijumove izvore visokog pritiska uzima se 

da je životni vek prosečno 20.000h samo u slučaju najkvalitetnijih izvora koji se mogu 

naći na tržištu (obično 16.000h)  – 5-struko manji životni vek što značajno utiče na 

troškove održavanja instalacije osvetljenja (zamena LED izvora se vrši tek nakon 

približno 20 godina pri radu od približno 11h dnevno).  

 

 LED izvori se mogu dimovati čak do 10% vrednosti inicijalnog svetlosnog fluksa (u 

približno linearnom odnosu opada i snaga izvora), dok zbog fizičkih ograničenja 

natrijumovi izvori mogu raditi samo do vrednosti od 20% inicijalnog fluksa (ili 35% 

snage). Tu takođe treba napomenuti da se karakteristike LED izvora ne menjaju 

značajnije pri ovim nižim nivoima, dok se u slučaju natrijumovih izvora značajno 

menja indeks reprodukcije boja (pri najnižem nivou od 35% nominalne snage, 

natrijumovi izvori daju svetlost crvenkaste boje, gotovo monohromatsku sa veoma 

niskom indeksom reprodukcije). Takođe, efikasnost natrijumovih izvora mnogo više 

opada prilikom dimovanja nego što je to slučaj sa LED čipovima 

 

 Zahvaljujući dimabilnosti LED izvora, moguće je efikasnije regulisati fluks izvora i 

ostvariti efikasnije upravljanje čime se mogu postići značajnije uštede električne 

energije.Takođe, karakteristika LED izvora prilikom dimovanja je takva da fluks 

opada sporije nego snaga, za razliku od natrijumovih izvora gde snaga opada sporije 

od svetlosnog fluksa (npr. pri kontrolnom nivou od 20%, u slučaju LED izvora odnos 

fluks/snaga biće 25% / 20%, dok će kod natrijumovih izvora on biti 20% / 35%. To 

znači da će, ukoliko se pretpostavi referentna snaga od 100W 

 

 LED izvori imaju praktično trenutan odziv prilikom uključivanja i dimovanja, dok  

kod natrijumovih izvora vreme paljenja iznosi 5-10 minuta do dostizanja nominalnog 

fluksa (period razgorevanja izvora). 

 

 Treperenje svetlosti (značajan problem kod HID izvora) je izbegnuto, jer LED 

svetiljke rade u frekventnom opsegu izvan 70-130 Hz. 

 

 LED izvori daju belu boju svetlosti (temperatura boje oko 4000K) koja je prijatnija za 

ljudsko oko od žute boje (temperatura boje oko 2200K) koju proizvode natrijumovi 

izvori. Takođe, istraživanja pokazuju da je subjektivni osećaj nivoa osvetljenosti raste 

kod izvora bele svetlosti (za identične uslove (isti svetlosni fluks), ima se utisak da je 

nivo osvetljenosti viši kod LED nego kod natrijumovih izvora - tzv. vizuelna 

efikasnost izvora zasnovana na teoriji mezopskog viđenja). 

 

 Zahvaljujući kvalitetnim drajverima koji omogućavaju rad LED čipova u širokom 

naponskom opsegu (najčešće 120-280 VAC), fluktuacije mrežnog napona mnogo 

manje utiču na rad LED nego natrijumovih izvora (primera radi, promena napona od 

±5% izaziva promene svetlosnog fluksa od ±17% kod natrijumovih izvora). 

 

 Reprodukcija boje svetlosti je značajno bolja kod LED izvora - Indeks reprodukcije 

boje (Ra): LED > 70, HID ≈ 40 (kod najkvalitetnijih natrijumovih izvora). 
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 LED izvori startuju praktično sa nominalnom strujom (izuzimajući udarnu struju koja 

je značajno smanjena kod novijih generacija LED drajvera, a koja ne traje duže od 

nekoliko ms – npr. najnovija Philips Xi FP serija ima udarnu struju od 53A u trajanju 

od 300 µs [2] (nekad su išle i preko 100A), dok je kod natrijumovih izvora polazna 

struja uobičajeno 50% viša od nominalne, što je izuzetno značajno prilikom 

projektovanja i dimenzionisanja instalacije uličnog osvetljenja. 

 

Generalno, LED tehnologija je znatno osetljivija na temperaturne promene od natrijumovih 

svetiljki - za temperaturu PN spoja LED čipa od 75°C, svetlosni fluks pada za minimalno 

10%. Ipak, treba reći da kod tunelskih instalacija to ne predstavlja takav problem zbog nižih 

temperatura u tunelskim cevima tokom cele godine (čak i u letnjim mesecima). 

 

U poslednjih 5 godina se primećuje trend porasta projekata i realizacija tunelskih instalacija sa 

LED svetlosnom opremom, a očekuje se da u narednim godinama LED u potpunosti istisnu 

HID izvore (sem u onim (sve ređim) situacijama kada je zbog obima investicije prihvatljivija 

primena natrijumovih izvora visokog pritiska u ulaznoj zoni i zoni praga tunela, gde se, zbog 

potrebe brzog prilagođavanja ljudskog oka na ulazak u zonu mnogo manje sjajnosti od 

sjajnosti okoline, koristi značajna količina svetiljki većih snaga (ne ispod 200W)). Prema 

McKinsey analizi iz 2012. godine [3], očekuje se da do 2020. godine čak 74% opreme na 

tržištu budu LED svetiljke (smatra se da se ove prognoze već sada premašene). 

 

 

Osnovni tipovi i arhitektura tunelskih kontrolnih sistema 

 

Interesantno je napomenuti da ne postoje standardi u segmentu tunelske kontrole, kao i da 

većina proizvođača koristi različite (često i zatvorene) protokole za upravljanje, često i neke 

koji nisu adekvatno rešenje za tunelske instalacije (prosto su preuzeti iz nekih drugih 

segmenata osvetljenja, iako zahtevi i potrebe nisu isti). Takođe, verovatno i kao posledica 

nedostatka standarda, ni zahtevi tržišta nisu usaglašeni kada je reč o osvetljenju – neki 

investitori žele samo jednostavnu funkciju uključenja\isključenja, dok drugi žele 

sofisticiranije opcije (broj radnih sati, javljanje kvara, merenje temperature svetiljke, 

kontinualna regulacija svetlosnog fluksa,...). 
 

Čest primer iz projektantske prakse je kontrola koja ne tretira spoljne relevantne uticaje (pre 

svega promenljivu sjajnost okruženja, atmosferske prilike, gustinu saobraćaja,...), već se 

pomoću programabilnih tajmera i kontaktora izvršava (svakog dana na isti način) određena 

kombinacija uključenja/isključenja određenih strujnih krugova (nema dimovanja). Čak i da je 

projektom predviđen tip tajmera (uklopnog časovnika ili sl.) sa integrisanim astronomskim 

satom kojim se tretira promena dužine trajanja noći tokom godine (promena vremena svitanja 

i sumraka), i dalje ne postoji informacija o trenutnim atmosferskim prilikama (sunčan ili 

oblačan dan, kišne ili snežne padavine, lokacija tunela i promenljiva sjajnost neposrednog 

okruženja tunelskog portala u odnosu na položaj Sunca (zidovi, drveće, travnate površine, 

stene)) koje su od ključnog značaja za subjektivnu percepciju sjajnosti vozača koji se 

približava tunelu.  

 

Može se reći da je jedina prava tunelska kontrola ona koja tretira uticaj dnevnih promena 

sjajnosti okolnog neba (okruženja tunelskog portala), za šta je neophodno prisustvo 

luminansmetra (L20 kamere, kako se ovaj tip merača sjajnosti naziva u tehnici tunelskog 

osvetljenja) kao osnovne ulazne jedinice kontrolnog sistema. Pre nego što se pređe na 
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tipove tunelske kontrole, neophodno je objasniti princip rada na kojem počivaju svi kontrolni 

sistemi, bez obzira na njihovu složenost i performanse. 

 

Zbog nagle promene nivoa sjajnosti pri ulasku u tunel (iz zone visoke sjajnosti u zonu 

značajno niže), vozač se suočava sa problemom adaptacije vida [4] - iz najjače osvetljene 

zone praga ulazi u unutrašnju zonu, a nivo sjajnosti postepeno opada u cilju adekvatnog 

prilagođavanja oka vidnim uslovima. Nivo sjajnosti prilazne zone kao najvažniji ulazni 

parametar određuje se postavljanjem L20 luminansmetra ispred ulaza u tunel, a prema 

pravilima propisanim CIE međunarodnim preporukama (na udaljenosti od ulaska u tunel koja 

je jednaka dužini zaustavnog puta – slika 1 [5]). 

 
 

Slika 1. Princip rada tunelskih kontrolnih sistema [5] 

 

L20 luminansmetar se upravo tako zove zbog širine vidnog polja vozača koja (iako 

ograničena prednjim staklom vozila) iznosi 20° u vidokrugu. Zapravo, L20 kamera vrši 

simulaciju onoga što vidi vozač na udaljenosti od ulaska u tunel koja je jednaka dužini 

zaustavnog puta (SSD – Safe Stopping Distance na slici 2). Kamera se postavlja uz ivicu puta 

(idealno bi bilo da bude na sredini kolovozne trake gde se nalazi i vozač, što je nemoguće) , 

po mogućstvu na što manjoj visini (računajući da je visina očiju vozača u automobilu 

približno 1.5m, dok u realnosti kamera nikada ne stoji niže od 2.5-3m, pre svega zbog 

eventualne krađe veoma skupog uređaja), pri čemu se njen objektiv može smatrati vrhom 

kupe koja obrazuje prostor vidnog polja od 20°, a horizontalna osa koja prolazi kroz objektiv 

(sa kojom izvodnice zamišljene kupe obrazuju ugao od 10°) prolazi i kroz vertikalnu osu 

simetrije ulaza u tunel (slika 2 [6]).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 2. Pozicija L20 kamere [6] 
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Važno je napomenuti da je osnovni princip tunelskog osvetljenja da se što je više moguće 

smanji kontrast, tj. razlika u nivou sjajnosti okruženja i ulazne zone tunela, pa se (suprotno od 

logike uličnog osvetljenja) sa smanjenjem nivoa sjajnosti okruženja (npr. u noćnim 

časovima), smanjuje i nivo sjajnosti u tunelu koji je uslovljen prvom vrednošću (slika  3 [7]). 
 

 
Slika 3. Princip izbora nivoa sjajnosti u tunelu [7] 

 

 

Ne postoji jasna podela i klasifikacija tunelskih kontrolnih sistema, ali se prema složenosti 

zahteva mogu podeliti na: 

 

1) AUTONOMNA („STAND-ALONE“) KONTROLA BEZ KOMUNIKACIJE  
 

Praktično, ovo je slučaj koji se poklapa sa projektantskom praksom opisanom na strani 3, sa 

tom razlikom da su, zahvaljujući programabilnim LED drajverima koji postaju deo standardne 

opreme za tunelske LED svetiljke, funkcije astronomskog sata (ili tajmera) integrisane u LED 

drajvere (postoje slična rešenje sa tzv. „time based“ relejima i u slučaju HID svetiljki). Svi 

programabilni drajveri renomiranih proizvođača (Philips, Osram, LG) imaju mogućnost 

kreiranja višestepenog scenarija dimovanja (najčešće do 5 stepeni, slika 4 [8]) svetiljke 

aktivacijom te funkcije u samom drajveru (kod svih takvih drajvera postoji interfejs koji se 

povezuje sa drajverom i PC-jem na kojem se nalazi korisnički softver).  

 

Budući da je rad ovih drajvera autonoman (ne postoji veza sa internetom ili nekim drugim 

uređajem višeg prioriteta), informacije o trenutku uključenja svetiljki se mogu definisati na 

dva načina [9]: 1) tzv. „time based“ opcija, gde scenario dimovanja startuje od trenutka 

uključenja instalacije, da bi se zatim izvršavao u programiranih (maksimalno) 5 stepeni rada. 

Referentna tačka za ovaj slučaj je trenutak uključenja, tj. trenutak kada instalacija dođe pod 

napon, i 2) tzv. „astro clock” opcija, gde scenario dimovanja startuje u odnosu na tzv. 

“sredinu noći” (midpoint), a ta (referentna) tačka se određuje na osnovu astronomskog 

časovnika zadavanjem tačnih geografskih koordinata i vremenske zone lokacije na kojoj je 

postavljena instalacija. Ukoliko se željena lokacija ne nalazi u bazi podataka smeštenoj u 

drajveru, koordinate se unose ručno.  

 

Kod ovih drajvera najčešće postoji i tzv. „override“ opcija - ako je funkcija aktivirana, 

komanda koji npr. stiže sa nekog senzora biće prihvaćena (posle čega se vraća u predefinisani 

dinamički režim rada). Ti senzori su najčešće detektori pokreta (gde približavanje vozila 

tunelskom portalu aktivira režim sa višim nivoom sjajnosti) ili fotoćelije (gde niža (viša) 

sjajnost okruženja aktivira režim sa nižim (višim) nivoom sjajnosti. U paru sa override 

funkcijom se uvek nalazi i tzv. „hold time“ opcija – njome se definiše vreme nakon 

reagovanja senzora posle kojeg drajver nastavlja sa predefinisanim scenarijom dimovanja. 

 

Važno je napomenuti da se dvostepena regulacija (tzv. „bi-power functionality“, slika 4 [8] ) 

može posmatrati i kao jedan vid autonomne kontrole (iako je opisana i za sledeći tip kontrole) 

ako se koristi na takav način da komandu za prelazak na predefinisani (niži) nivo sjajnosti 
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daje astronomski sat, a ne kontroler kroz dodatni kontrolni vod (u tom slučaju se više ne bi 

mogla zvati autonomnom kontrolom, jer bi bio moguć spoljašnji uticaj putem PLC-a). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Slika 4. Primeri autonomne kontrole: višestepena regulacija (levo), dvostepena regulacija (u sredini) i 

povratak na nominalni režim rada (desno) usled detekcije senzora (PIR, radar, kamera) [8] 

 

 

2) OSNOVNA KONTROLA SA JEDNOSMERNOM KOMUNIKACIJOM  
 

Svetiljke se u skladu sa fotometrijskim projektom raspoređuju u različite strujne krugove, a 

kontrolom uključenosti/isključenosti određenih strujnih krugova postižu se različiti režimi 

osvetljenja u tunelu (to su načešće režimi 100%, 75%, 50%, 25%, bazni dnevni i bazni noćni 

režim). Ovaj tip kontrole karakteriše jednosmerna komunikacija (slika 5 [5]), tj. može se 

upravljati isključivo grupama svetiljki (strujnim krugovima, ne i pojedinačnim svetiljkama), 

ali se ne može dobiti povratna informacija o statusu svetiljki niti izmerene električne vrednosti 

(napon, struja, snaga, aktivna i reaktivna energija). 

 

Osnovna kontrola se dalje može podeliti na prosto uključenje/isključenje (slika 5 [5]) i na 

dvostepenu regulaciju (slika 6 [5]), gde je moguće podesiti svetiljke na još jedan nivo 

(obično 50%) koji se definiše u samom programabilnom LED drajveru (ista ova opcija je 

prisutna i kod HID svetiljki korišćenjem dvostepenih elektromagnetskih balasta). 

 
Slika 5. Osnovna kontrola – on/off funkcija [5] 

 

Kao što se može videti na slici 5, sjajnost koju izmeri L20 kamera se šalje centralnoj 

procesorskoj jedinici (industrijskom PLC kontroleru) koji na osnovu tih podataka reguliše 

uključenje/isključenje strujnih krugova. L20 kamera obično šalje analogne signale kontroleru 

putem dvožilnog kabla, a komunikacija je zasnovana na tzv. „strujnoj petlji“ 4-20 mA DC. 

Između PLC-а i svetiljki ne postoji komunikacija zasnovana na nekom protokolu, već se u 

sklopu opreme koja ide uz PLC nalaze se i releji čija funkcija je isključivo prekidačka (tzv. 

„suvi kontakt“ (dry output), tj. relej isključivo prekida strujni krug (fazni provodnik)). Između 
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kontrolera i PC-ja postojo komunikacija radi dijagnostike i podešavanja parametara, a ona se 

ostvaruje putem Etherneta (ili industrijskog Etherneta – npr. Profinet ili Modbus TCP). 

 

Kod dvostepene regulacije, u kolo LED svetiljke se dodaje 1-10V relej koji je povezan sa 

programabilnim LED drajverom preko kontrolnih ulaza (kod novih LED drajvera i relej je 

integralni deo drajvera, pa se ne mora dodavati poseban uređaj sa ovom funkcijom!). Kod 

LED drajvera je aktiviran 1-10V interfejs i definisana minimalna vrednost kontrolnog signala 

(povezivanjem sa računarom) u procentima na koju će svetiljka otići kada relej dobije signal 

kroz kontrolni vod (u slučaju dvostepene regulacije, pored faze, nule i uzemljenja, potreban je 

još jedna kontrolna žila koja zatvara kolo preko zajedničkog neutralnog provodnika, slika 6 

[5]). Kada se zada komanda kroz kontrolnu dodatnu žilu, svetiljka se dimuje na predefinisanu 

vrednost (pozitivna logika) ili sa dimovane vrednosti podiže na nominalnu (negativna logika). 

Dvostepena regulacija dodatno smanjuje nepotrebne gubitke i još više približava stepenastu 

krivu regulacije idealnoj CIE 88 krivoj adaptacije ljudskog oka. 

 

 
Slika 6. Osnovna kontrola – dvostepena regulacija [5] 

 

 

3) NAPREDNA KONTROLA SA MOGUĆNOŠĆU PAMETNE INTEGRACIJE 

 

Napredna tunelska kontrola podrazumeva pre svega dvosmernu komunikaciju, tj. 

mogućnost zadavanja određene komande i povratnu informaciju o njenom izvršenju i statusu 

pojedinane svetiljke ili grupe svetiljki. Suštinska razlika između napredne i osnovne kontrole 

leži u činjenici da svaka svetiljka mora imati integrisan tunelski kontroler (gateway ili 

prevodilac protokola) radi komunikacije sa uređajima višeg prioriteta (PLC-ovima, master 

kontrolerima, …). Princip rada je isti, u smislu da signale koje L20 kamera šalje PLC-u putem 

4-20 mA DC strujne petlje određuju režim rada u kojem će biti svetiljke. 

 

Na najnižem hijerarhijskom nivou (komanda koja se daje LED drajverima za kontrolu 

intenziteta svetla), tunelski kontroleri (nezavisno od proizvođača) najčešće na izlaznoj strani 

koriste neki od dva najrasprostranjenija metoda kontrole: 1-10V ili DALI. Na ulaznoj strani, 

za potrebe komunikacije između susednih svetiljki (tunelskih kontrolera) i komunikacije sa 

industrijskim PLC-ovima koji imaju ulogu master kontrolera (koordinatora sistema), koriste 

se sledeće tehnike: 

 

 PowerLineCommunication (PLC) – PLC (slika 7) je sistem za prenos podataka 

(metod komunikacije) putem provodnika korišćenog za prenos električne energije. Svi 

PLC sistemi rade na principu utiskivanja modulisanog signala veće frekvencije (u 
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Evropi ovi signali moraju biti u opsegu 9 - 148.5kHz) u (najčešće) neutralni provodnik. 

Jedna od najvećih prednosti ovog sistema ogleda se u činjenici da nije potrebno 

polagati dodatne kablove između PLC-ova (gateway-a) i tunelskih kontrolera, pa se 

komunikacija i upravljanje odvijaju preko napojnog niskonaponskog voda. PLC je 

zasnovana na LonWorks tehnologiji (poznatijoj kao LON protokol – ANSI 709.2), 

otvorenom standardu koji je svoju primenu često nalazio u industriji, gde je najčešće 

korišćen protokol LonTalk. 

 
Slika 7. PLC komunikacija u tunelskom osvetljenju [10] 

 

Na slici 7 je prikazan DALI drajver, ali se jednako često (ako ne i češće) na izlaznoj 

strani nalazi 1-10V kontrola (kao npr. u slučaju Nyx Hemera TLACS sistema). 

Komercijalni interes za ovaj vid komunikacije se kreće u rasponu je značajan: PLC je 

imao lošu reputaciju u prošlosti zbog zaprljanja signala i šumova u napojnom kablu, 

ali zahvaljujući razvoju novih kontrolera i implementacijom PLC pojačavača signala 

(ripitera) sistem je znatno pouzdaniji.  
 

Mane: 
 

- velika brzina prenosa podataka (2-200Mb/s) može dovesti do interferencije sa 

ostalim radio signalima 

- veoma osetljiv na šum i zaprljanje signala 

- transformatori mogu da blokiraju visokofrekventni signal 

- za složenije („inteligentnije“) podatke potreban je kompleksniji protokol iznad 

PLC-a 

 

Primeri: Nyx Hemera TLACS, Umpi Minos, Osram SLC... 
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 DALI protokol – pored činjenice da se DALI koristi na najnižem hijerarhijskom 

nivou, postoje sistemi koji zasnivaju kompletnu arhitekturu na ovom protokolu. 

Digital Addressable Lighting Interface (slika 8) je digitalni komunikacijski protokol 

stvoren od strane najpoznatijih svetskih kompanija (Philips,Osram...) u cilju centralne 

kontrole sistema osvetljenja u zgradama kao i boljeg povezivanja sa kompleksnijim 

kontrolnim sistemima. Ovaj protokol je pre svega usmeren ka unutrašnjem osvetljenju, 

što je jedan od glavnih razloga zašto je komercijalni interes za ovaj način paralelne 

komunikacije mali – protokol nije prilagođen zahtevima tunelskog osvetljenja. 
 

 
Slika 8. DALI komunikacija u tunelskom osvetljenju [10] 

 

 U poslednje vreme pojavljuju se proizvođači (čak i oni kojima je primarni sistem 

zasnovan na nekom od adekvatnijih metoda komunikacije za tunelsko osvetljenje) koji 

nude DALI sisteme kontrole (od LED drajvera sa DALI interfejsom do DALI 

kontrolera koji ima ulogu gateway-a). 

 

Prednosti: 
 

- veliki broj DALI drajvera na tržištu 

- podržava dodatne funkcije kao što su: merenje temperature, detekcija kvara, radni 

sati... 

 

Mane: 

 

- DALI nudi samo 64 adrese i ne postoje mrežne opcije koje dozvoljavaju primenu 

drugog protokola kada je broj adresa (uređaja) veći od 64 

- kompleksna mreža sa mnogo komponenti kada je broj adresa veći od 64 

- Slaba imunost na šum u mreži 
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Primeri: Philips TunneLogic sistem, ... 

 

 DMX protokol – DMX 512 (slika 9) je prvi standardni metod digitalnog multipleksa 

(United States Institute of Theatre Technology, 1988.). Princip digitalnog multipleksa 

je prenošenje više kanala za višestruku kontrolu jednom žicom koristeći digitalne 

informacije. Ovaj sistem je napravljen za potrebe lighting show-a (pre svega diskoteke 

i pozorišta), pa samim tim nije predviđen za tunelske primene. Ovaj protokol ima tu 

osobinu da je u stanju da prenese 512 kanala jednim kablom, pri čemu koristi, pri 

čemu koristi serijsku komunikaciju za razliku od DALI-ja (paralelna komunikacija).  

 

 
Slika 9. DMX komunikacija u tunelskom osvetljenju [10] 

 

Prednosti: 
 

- velika imunost na šum u mreži (RS-485 serijska komunikacija) 

- na raspolaganju veliki broj adresa (do 512) 

- na tržištu postoji veliki broj DMX-DALI konvertora 

 

Mane: 

 

- sistem ima mnogo više funkcionalnosti nego što je to potrebno u tunelskom 

osvetljenju 

 

- Primeri: autoru nije poznat niti jedan DMX tunelski sistem ... 

 

 BUS protokoli putem RS-485 serijske komunikacije – sa komercijalnog aspekta, 

može se konstatovati da je ovo zapravo tehnika koja je najpodesnija za tunelsko 

osvetljenje i da je interesovanje za nju najveće poredeći je sa drugim tehnikama. Za 

razliku od npr. DALI protokola (paralelno vezivanje na BUS magistralu), svi BUS 
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protokoli (tzv. „Field Bus“ sistemi [11]) su zasnovani na serijskoj komunikaciju, tj. 

električnom standardu RS 485 – ovo je metod prenošenja podataka parom žica koje su 

zajedno uvijene (isprepletane) što daje veliku zaštitu od električnih smetnji 

(interferencija). RS-485 je samo set pravila koji definiše karakteristike predajnika Rx i 

prijemnika Tx (npr. naponske nivoe) i nije zadužen za prenos „pametnih“ podataka 

(adresa, detekcija kvara, temperatura, provera podataka, …). Za to su zaduženi BUS 

protokoli koji su dominantni u automatizovanim sistemima, uključujući i tunele. Među 

mnoštvom protokola izdvaja se MODBUS kao najpoznatiji, a skoro jednako 

zastupljen je i PROFIBUS (Schéder u saradnji sa Phoenix Contact koristi INTERBUS 

protokol za svoj napredni sistem tunelske kontrole). U ovom slučaju će biti 

predstavljen Modbus protokol kao najzastupljeniji (slika 10). 

 

 
Slika 10. MODBUS serijska komunikacija u tunelskom osvetljenju [10] 

 

Prednosti: 
 

- može pokriti opremu na velikim udaljenostima (npr. i preko 10 km) 

- veoma pouzdan u uslovima viskog nivoa šuma zbog izbalansiranog RS-485 izlaza, 

ali i zato što Modbus protokol uključuje i provere sigurnosti (tzv. „safety checks”) 

- na tržištu postoji veliki broj Modbus pojačavača signala (ripitera) 

 
Mane: 

 

- ne postoje standardni LED drajveri predviđeni za rad sa ovim protokolom 

 

Primeri: Philips Indal B-Scout (RS-485), nepoznato za Modbus, Schréder/Phoenix 

Contact ATS sistem sa Interbus protokolom... 
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Bitno je napomenuti da na tržištu postoje kontroleri (gateway-ovi) koji konvertuju 

MODBUS u 1-10V kontrolu na nivou LED svetiljke, ali još uvek se nije otišlo daleko 

kada je reč MODBUS – DALI konverziji (Gateway mora da prevede sve DALI 

informacije (kao npr. kvar, temperatura, radni sati…) na MODBUS ako se želi 

maksimalno iskorišćenje svih DALI performansi). 

 

I na kraju, tabelarno su prikazani svi pobrojani sistemi komunikacije i date njihove 

komparativne karakteristike (tabela 1 [11]). 

 
Tabela 1. Komparativne karakteristike različitih tipova komunikacije u tunelima (slika iznad) i 

numeričke karakteristike za svaki od sistema slika (ispod) [11] 
 

 
 

Može se zaključiti da RS-485 komunikacija sa MODBUS (ili nekim drugim) protokolom 

izgleda kao najbolje rešenje za tunelske kontrolne sisteme. Powerline komunikacija 

takođe predstavlja interesantan izbor sa stanovišta kabliranja (velike investicione uštede u 

izbegavanju skupih kontrolnih kablova), ali i kao veoma osetljivo rešenje na prisustvo šuma u 

mreži. Takođe, za potrebe smart komunikacije neophodan je još jedan protokol višeg nivoa 

koji dolazi iznad Powerline sloja. Postavlja se pitanje da li je bolje razvijati RS-485-DALI 

gateway ili je bolje razviti RS-485 LED drajver? Sve je više zahteva za različite povratne 

informacije iz mreže, a primenom 1-10V analognog protokola količina povratnih informacija 

(tzv „feedback“) je veoma ograničena (potreban je pametni gateway ili pametni LED 

drajver).Takođe, želja je da se implementira što je moguće jednostavniji protokol, što u 

svakom slučaju nije DALI koji zahteva dodatno kabliranje i povećava kompleksnost 

instalacije!  

 

Ovde se treba podsetiti na to da sistemi napredne kontrole (ali i osnovne kontrole, uz 

ograničenja u vidu jednosmerne komunikacije) mogu postati integralni deo nekog većeg 

sistema, tj. da se može izvršiti integracija svih različitih sistema u tunelu pod jednom 

platformom i time omogući upravljanje iz jednog komandnog centra. Napominje se da svaki 

od prethodno pobrojanih tipova (sistema) tunelske kontrole može raditi samostalno, a 

upravljanje i nadzor se obično vrši korišćenjem specijalnog softvera putem korisničke stranice 

sistema koji obezbeđuje sam proizvođač opreme.  
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Integracija svih sistema prisutnih u tunelima (slika 11) se najčešće vrši pod kontrolnim 

sistemom SCADA tipa ([12], slika 11).  

 

 
 

Slika 11. SCADA integracija tunelskih sistema [7] 

 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je sistem koji služi za automatizaciju 

opštih procesa, odnosno koji se koristi za prikupljanje podataka sa senzora i instrumenata 

lociranih na udaljenim stanicama i za prenos i prikazivanje tih podataka u centralnoj stanici u 

svrhu nadzora ili upravljanja. SCADA koncept zapravo definiše arhitekturu kontrolnog 

sistema, gde se na osnovnom nivou nalazi mreža PLC-ova ili RTU (RemoteTerminal Unit) 

mikroprocesora koji komuniciraju putem standardnih automatičkih protokola, a na drugom 

nivou ona predstavlja „čist“ softverski paket (sa grafičkim interfejsom) koji je pozicioniran na 

samom vrhu hardvera na koji se odnosi. Praktično, SCADA sistemi su programska podrška za 

nadzor i upravljanje industrijskim procesima. Jedna od bitnih funkcija funkcija SCADA 

sistema je alarmiranje. Podsistem za alarme služi za definisanje i prikaz alarmnih stanja u 

sistemu. Alarmna stanja mogu predstavljati nedozvoljenu ili kritičnu vrednost veličine kao i 

nedozvoljenu akciju ili komandu operatera. Svaki alarm ima svoje osobine kao što su nivo 

ozbiljnosti alarma, mesto nastanka, kategorija, poruka koja se vezuje za alarm i slično. 

Podsistem za alarme omogućuje promenu stanja alarma putem operacije potvrde i brisanja. 

SCADA sistemi pružaju brze reakcije na alarme, a primarna svrha SCADA sistema je da 

unapred daju upozorenje na problem koji može nastati. 

 

Svi tunelski kontrolni sistemi (osvetljenje, detekcija udesa, brzina i gustina saobraćaja, 

ventilacija, video nadzor, VoIP (Voice over IP) komunikacija) mogu se integrisati pod jednu 

SCADA platformu (interfejs) zaduženu za realizaciju sistema nadzora, upravljanja i 

prikupljanja podataka u najrazličitijim procesima. Važno je napomenuti da se komunikacija 

između PLC-ova i centralnog (SCADA) sistema odvija putem nekog od standardnih 

otvorenih protokola: Ethernet, Profinet (Industrijski Ethernet), OPC DA/UA, Modbus TCP, 

Microsoft SQL Server (obezbeđuje vezu sa SQL bazom podataka (serverom) gde se smeštaju 

prikupljeni podaci), standardni komunikacijski protokoli za SMS ili E-mail, Profibus… 

 

SCADA sistemi su ubrzano usvojili „cloud computing“ model (računarstvo u Oblaku) sa 

razvojem IoT (Internet of Things) tehnologije i time značajno povećali interoperabilnost, 

smanjili infrastrukturne troškove i pojednostavili održavanje i integraciju. Kao rezultat toga, 

SCADA sistemi sada mogu slati izveštaje u približno „real-time“ vremenu. Sa IoT konceptom 

dolazi do decentralizacije podataka, pa se tradicionalni SCADA sistemi (dosad lokalno 
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orijentisani, što je povlačilo povezivanje grafike u korisničkom interfejsu sa podacima 

sačuvanim na određenoj PLC memorijskoj adresi) moraju tome prilagoditi. Sada, kada podaci 

mogu doći od velikog broja senzora, kontrolera i baza podataka, tipično „jedan na jedan“ 

mapiranje podataka postaje problem, a rešenje predstavlja tzv. „data modeling“ koncept, 

proistekao iz objektno-orijentisanog programiranja. 

 

 

Tunelski kontrolni sistemi Kompanije Schréder  
 

Prepoznavši značaj tunelske kontrole kao nadgradnje osnovne delatnosti projektovanja i 

prodaje tunelskih (LED) svetiljki, Kompanija Schréder je u saradnji sa kompanijom Phoenix 

Contact proširila svoj portfolio sa dva sistema – osnovna BTS (BasicTunnelSystem) i 

napredna ATS (AdvancedTunnelSystem) kontrola. 

 

Ne ulazeći detaljnije u opis svakog od sistema (princip rada u potpunosti odgovara iznad 

opisanim tipovima 1 i 2), ispod su date samo neke osnovne karakteristike. 

 

BTS sistem 

 

"BTS" (Basic Tunnel Solution, slika 12) je osnovni sistem upravljanja instalacijom 

osvetljenja u tunelu i na pristupnim putevima (opciono, ako za tim ima potrebe).  

 

 
Slika 12. BTS sistem tunelske kontrole 

 

Ovaj sistem ima identičan princip rada kao kontrolni sistemi tipa 2 opisani na strani 6. Sistem 

se isporučuje kao integralna celina (kabinet sa PLC-om, napajanjem PLC-a, zaštitnom 

opremom, 4 ulaza za L20 kamere i 24 izlaza (releja) za upravljanje strujnim krugovima), dok 

je „touch screen“ sistemski displej opciono rešenje (podešavanje parametara sistema je 

moguće izvršiti putem PC, pristupom na odgovarajuću IP adresu PLC-a (koja se kasnije može 

i promeniti). Sistem je u ovom trenutku moguće povezati sa nekom SCADA platformom 

(komandnim centrom) putem Modbus TCP komunikacijskog protokola.  
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ATS sistem 

 

"ATS" (Advanced Tunnel Solution, slika 13) je napredni sistem upravljanja instalacijom 

osvetljenja u tunelu i na pristupnim putevima (opciono, ako za tim ima potrebe). Sistem u 

potpunosti odgovara tipu 3 tunelske kontrole opisanom na strani 7. 

 

 
 

Slika 13. ATS sistem tunelske kontrole 
 

L20 luminansmetri (L20 kamere) šalju informaciju ATS kontroleru (PLC-u) o nivou sjajnosti 

putem analognog signala (4-20mA DC strujna petlja). Komanda se dalje šalje iz ATS-a 

lokalnim kontrolerima na osnovu L20 signala koji stiže u ATS kontroler. Svaka svetiljka ima 

integrisan lokalni kontroler (LUMGATE – LUMinaire GATEway) koji omogućava da se 

precizno podešavaju nivoi sjajnosti u skladu sa CIE krivom (kontinualna regulacija koja 

dovodi do dodatnih ušteda energije). LUMGATE komunicira sa programabilnim LED 

drajverima putem 1-10V protokola (svaki Lumgate može upravljati do 8 drajvera snage 

150W). ATS kontroler (PLC) može da komunicira sa do 240 LUMGATE kontrolera (ukupno 

1920 LED drajvera) putem INTERBUS protokola, zasnovanog na RS-485 standardu. ATS se 

isporučuje u kabinetu, opciono sa „touch-screen“ ekranom koji omogućava lokalnu kontrolu i 

podešavanje sistema. ATS može raditi kao nezavisna jedinica ili se povezati sa direktno sa 

kontrolnim sistemom višeg prioriteta, u kom slučaju je neophodan i TCS (Tunnel Control 

System) kontroler. Ukoliko dođe do kvara u sistemu, ATS obezbeđuje da se svetiljke 

automatski vrate na nivo 100%! Ako u tunelu postoji potreba za više ATS kontrolera, njihov 

rad koordinara TCS kontroler. ATS-ovi se  povezuju međusobno i sa TCS-om putem 

PROFINET standarda (standard za industrijski ETHERNET), a TCS omogućava 

komunikaciju sa SCADA sistemom ako je to potrebno. ATS sistem omogućuje komunikaciju 

sa svakom pojedinačnom svetiljkom, a regulacijom svetlosnog fluksa (i snage) svake svetiljke 
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moguće je ostvariti kontinualno praćenje CIE 88 krive adaptacije ljudskog oka, čime se mogu 

postići dodatne uštede od približno 10% u odnosu na BTS sistem. 

 

Napredni sistem na raspolaganju ima različite funkcije, među kojima su izdvojene 

najznačajnije: 
 

 Status svake svetiljke ili grupe (ON/ OFF/ dimovanje) 

 Svaka svetiljka (tj. Lumgate kontroler) ima posebnu adresu u sistemu 

 Trenutna potrošnja električne energije 

 Merenja svih relevantnih električnih veličina (U, I, cosϕ, broj radnih sati...) 

 Detekcija kvara i upozorenje (poruka se šalje u komandni centar) 

 Regulacija u skladu sa gustinom saobraćaja i brzinom kretanja vozila (promena 

nivoa sjajnosti u skladu sa bezbednosnim standardima) 

 Regulacija u skladu sa stepenom zaprljanja svetiljki i smanjenja svetlosnog fluksa 

 Smanjen je broj strujnih krugova, a posledično i količina kablova 

 Kontinualna regulacija (fino podešavanje nivoa sjajnosti u tunelu u skladu sa 

izmerenim vrednostima sjajnosti okolnog neba putem L20 luminansmetara - 25 

režima) 

 

 

Primeri iz prakse – Minel-Schréder realizacije tunelskih kontrolnih sistema  

 

Iako je urađeno nekoliko projekata sa predviđenom naprednom kontrolom (uz mogućnost 

integracije sa drugim tunelskim sistemima – SCADA platforma), za sada nije došlo do 

realizacije istih. Razlog pre svega leži u većem obimu investicije u poređenju sa osnovnom 

tunelskom kontrolom. Ukoliko ne postoji svest o tome da se implementacijom takvog sistema 

obezbeđuje pristup svakoj pojedinačnoj svetiljci, povratne informacije o svim procesima uz 

mogućnost smanjenja rizika i brze detekcije kvara, kao i mogućnost integracije svih 

instalacija u jednom komandnom centru pod jednom zahjedničkom „Smart City“ platformom, 

investitor će na to gledati kao na suvišnu investiciju -  gledajući samo sa stanovišta smanjenja 

potrošnje električne energije, prednost ATS sistema nije toliko značajna (ne više od 10%) u 

odnosu na BTS sistem.  

 

Na slikama 14 i 15 su prikazane dve realizacije kompanije Minel-Schréder sa tunelskim 

kontrolnim sistemima, jedna na Koridoru Vc (Tuneli 1.Mart i 24.Novembar - BiH), a druga 

na Koridoru 11 (Tunel Veliki Kik). 

 

Do Septembra 2014. godine je izvedena instalacija osvetljenja u Tunelima Vijenac (1.Mart) i 

Suhodol (24.Novembar) na Koridoru Vc (deo budućeg autoputa Svilaje – Bioče),  što je 

predstavljalo prvo kompletno tunelsko LED osvetljenje u regionu! U oba tunela je ukupno 

postavljeno 1277 LED svetiljki (890 x GL2 Compact + 349 x BJ + 38 x BT). U pitanju su bila 

dva veoma zahtevna tunela, pre svega jer je definisana brzina saobraćaja od 100 km/h, a zatim 

i zbog velike dužine tunela (u proseku oko 2.8 km). Ovde je primenjen osnovni sistem 

kontrole sa dvostepenom regulacijom, opisan na stranama 6 i 7. U električno kolo svetiljke 

dodat je 1-10V relej, povezan sa 1-10V ulazima programabilnog LED drajvera.  
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Slika 14. Tunel Vijenac – 1.Mart 

 

 

Tunel Veliki Kik je jedan od 4 tunela na novom autoputu Ljig-Preljina, a pušten je u rad u 

Septembru 2016. godine. Ovde je primenjen osnovni BTS sistem: dva ormana (BTS kabineta) 

+ dve L20 kamere za svaku od tunelskih cevi. Fotometrijskim projektom je predviđeno 8 

strujnih krugova, na osnovu čega je izvršeno podešavanje sistema. Na zahtev investitora, 

izvršeno je naknadno umrežavanje sa ostalim tunelima i daljinsko upravljanje putem 

MODBUS TCP protokola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 15. Tunel Veliki Kik (levo), BTS kabinet (gore desno) i L20 kamera (dole desno) 
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Српско друштво за осветљење 
Саветовање 2017. 

 

 

Тунелско осветљење за специјалне намене  
 

Кратак садржај 

Основни задатак инсталације осветљења у тунелу је да обезбеди безбедно и сигурно 
кретање учесника у саобраћају у свим могућим ситуацијама. То је комплексан задатак у 
коме треба водити рачуна о великом броју захтева који истовремено треба да буду 
испуњени. 

Пројекат електричног осветљења тунела обухвата како дневно и ноћно осветљење при 
нормалним радним условима, тако и безбедносно осветљење у ванредним ситуацијама.  

У раду су изложени захтеви који се односе на осветљење тунела у ванредним ситуацијама 
и осветљење површина које служе за безбедно заустављање возила у случају потребе. 
Такође је дат и преглед препорука из ове области које се најчешће користе. 

Увод 

Тунелско осветљење обухвата: 

 Нормално осветљење, које се користи при нормалним радним условима, и 
 Безбедносно осветљење, које се користи у ванредним ситуацијама. 

Осветљење које се користи при нормалним радним условима, мора да обезбеди добру 
видљивост у дневним и ноћним условима. 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. Поред осветљења коловоза (који може 
да обухвата и зауставну траку), тунелско осветљење у нормалним радним условима 
обухвата и осветљење површина специјалне намене, као што су зауставне нише (ако 
постоје). С обзиром да се ове површине у суштини користе при ванредним околностима, 
препорука CIE разматра њихово осветљење у оквиру препорука за евакуационо 
осветљење. 

Безбедносно осветљење обухвата сигурносно осветљење, које треба да омогући 
корисницима да безбедно изађу из тунела у својим возилима у случају нестанка мрежног 
напајања, и евакуационо осветљење, које треба да омогући лакшу евакуацију из тунела 
(пешке) у случају опасности (нпр. у случају пожара). Смернице за обележавање и 
осветљавање површина које се користе у случају опасности, тј. евакуације људи из тунела, 
дате су у препоруци Међународне комисије за осветљење CIE 193:2010 „Emergency Lighting 
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in Road Tunnels“, док су захтеви који се односе на дневно и ноћно осветљење у нормалним 
условима, као и сигурносно осветљење дефинисани у препоруци CIE 88: 2004 „Guide for the 
Lighting of Road Tunnels and Underpasses“. 

У циљу спречавања настанка ситуација које би могле да угрозе животе људи, Директивом 
Европског парламента 2004/54/ЕС дефинисани су минимални безбедносни захтеви који 
морају да буду испуњени у сваком путном тунелу у Европи. Захтеви који се односе на 
осветљење разматрају тзв. нормално и безбедносно осветљење. У складу са овом 
директивом, 2013. године је донет Европски стандард EN 16276 , „Evacuation Lighting in Road 
Tunnels“, у којем су дефинисани захтеви које треба да испуни евакуационо осветљење. 
Захтеви који треба да буду испуњени при нормалном осветљењу у дневним и ноћним 
условима, као и захтеви који се односе на сигурносно осветљење, дати су у техничком 
извештају EN CR 14380 из 2003. године „Lighting Applications – Tunnel Lighting“. 

Безбедносно осветљење 

Безбедносно осветљење обухвата осветљење површина специјалне намене, сигурносно и 
евакуационо осветљење. Према важећим препорукама CIE и eвропским стандардима, 
евакуационо осветљење мора да буде предвиђено у свим тунелима дужим од 500 m, као и 
у тунелима краћим од 500 m, у којима због отежаних услова постоје евакуациони путеви. 
Захтеви Међународне комисије за осветљење и Европског стандарда у погледу 
безбедносног осветљења су углавном исти. У случајевима када постоје разлике, у раду су 
посебно наведени захтеви према препорукама CIE и према EN. 

Сигурносно осветљење 

У случају испада мрежног напона, дошло би до нестанка осветљења у тунелу, што би могло 
да угрози безбедност саобраћаја. Због тога препоруке саветују да се пројектом предвиди 
тзв. сигурносно осветљење, које треба да ублажи могуће паничне реакције у тренутку 
нестанка нормалног напајања, и да обезбеди минимални ниво осветљености целом 
дужином тунела како би корисници могли безбедно да изађу из тунела у својим возилима. 
Сигурносно осветљење треба да омогући беспрекидно напајање бар једног дела светиљки 
(дуж целог тунела), које обезбеђује средњу вредност осветљености од минимално 10 lx и 
минималну осветљеност од бар 2 lx у било којој тачки у тунелу. 

Сигурносно осветљење може да се изведе на неколико начина: 

1. Напајањем инсталације осветљења помоћу два међусобно одвојена енергетска 
вода, напајана из два посебна енергетска извора, 

2. Напајањем дела инсталације (одређеног пројектом) из дизел агрегата, који се након 
испада мрежног напајања укључује у кратком року 
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3. Напајањем дела инсталације преко централне батерије смештене у техничкој 
просторији тунела. 

Каблови који се користе за напајање светиљки за сигурносно осветљење, морају да буду 
отпорни на ватру. 

Евакуационо осветљење 

У случају опасности (нпр. пожара), евакуационо осветљење мора да обезбеди довољну 
видљивост и добро визуелно вођење особама које напуштају своја возила и крећу се као 
пешаци ка излазима или просторијама за евакуацију.  
 
Путницима у тунелу треба да се омогући напуштање тунела на један од следећих начина: 
 

 Кроз излазе из тунела који воде напоље, 
 Кроз попречне везе које воде у другу цев тунела (ако тунел има више цеви), 
 Излазе у случају опасности, 
 Склоништа са излазима за евакуацију који су одвојени од тунелских цеви. 

 

Систем осветљења који се користи за евакуационо осветљење мора да има беспрекидно 
напајање у трајању од 30 минута, које мора да буде у функцији најкасније 30 s након 
настанка опасности (уколико није другачије дефинисано националним стандардом или 
студијом процене опасности). 

Евакуационо осветљење обухвата осветљавање излаза у случају опасности, осветљавање 
путева за евакуацију, обележавање евакуационих путева и излаза светлећим маркерима и 
осветљавање склоништа. У путеве за евакуацију спадају путеви за евакуацију унутар тунела, 
попречни међупролази за интервентна возила, попречни међупролази за пешаке и излази 
из тунела који воде напоље. 

Пут за евакуацију унутар тунела 

У случају опасности, коловоз у тунелу постаје пут по коме се пешаци крећу ка излазима. При 
нормалним видним условима, нормално или сигурносно осветљење обезбеђујe добру 
видљивост пешацима који се крећу ка излазима за случај опасности. Међутим, у 
случајевима када је смањена видљивост (нпр. услед присуства дима), такво осветљење није 
довољно и неопходно је укључити и светлосне маркере на зидовима тунела. Ови светлосни 
маркери обезбеђују визуелно вођење пешака ка излазима за случај опасности.  

Према препоруци CIE, светлосни маркери треба да буду постављени на оба зида тунела, на 
висини од 1 m изнад нивоа коловоза, а растојање између суседна два маркера не сме да 
буде веће од 10 m. Како би маркери били видљиви и у ситуацијама када је тунел испуњен 
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димом, светлосни интензитет маркера мора да буде већи од 1 cd у свим правцима. 
Светлосни маркери могу да буду укључени стално (и у нормалном радном режиму) или 
само у ситуацијама када је укључено безбедносно осветљење. Уколико су маркери стално 
укључени, приликом њиховог постављања мора да се води рачуна о елиминацији 
бљештања и ефекта треперења у нормалном радном режиму. У циљу елиминисања 
бљештања, препоручено је да при нормалном радном режиму, светлосни интензитет 
маркера у конусу 2x15ᵒ, чија оса је правац посматрања возача, и који са изводницом 
формира угао од 15ᵒ, не буде већи од 40 cd (слика 1). У случајевима опасности, када је 
укључено евакуационо осветљење, светлосни интензитет маркера може да се повећа. 

 

Слика 1 Ограничавање бљештања у смеру возача 

Према Европском стандарду, маркери морају да буду постављени бар на једном зиду на 
висини не већој од 1.5 m у односу на коловоз, док максимално растојање између суседних 
маркера не сме да буде веће од 25 m. У случају да тунел има три или више возних трака, 
требало би размотрити постављање светлећих маркера са обе стране тунела. Минимална 
вредност светлосног интензитета светлећег маркера у било ком правцу не сме да буде 
мања од вредности 0.1 S [cd], где је S растојање између два суседна маркера изражено у 
метрима. Уколико је ширина тунела већа од растојања између два маркера, минимална 
вредност светлосног интензитета маркера у било ком правцу мора да буде већа од 
вредности 0.1 W [cd], где је W ширина тунела изражена у метрима. 

 

Попречни међупролази за интервентна возила 

Попречни међупролази за интервентна возила морају да постоје у свим дво и вишецевним 
тунелима чија је дужина ≥900 m, као и код тунела у којима је већи ризик од могућих 
опасности чија је дужина већа од 600 m.  
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У случају опасности, средња вредност хоризонталне осветљености и равномерност 
осветљености у попречном међупролазу за интервентна возила, морају да буду веће или 
једнаке одговарајућим вредностима које се имају на коловозу у унутрашњој зони тунела. 

Попречни међупролази за пешаке и излази из тунела који воде напоље 

Попречни међупролази за пешаке (у тунелима са две и више цеви) и излази из тунела према 
спољном простору морају да буду предвиђени код свих тунела чија је дужина већа од 300 
m. Удаљеност између два пролаза за пешаке у дугим тунелима не сме да буде већа од 300 
m. 

У случају опасности, средња вредност хоризонталне осветљености у попречном 
међупролазу за пешаке или у излазима, мора да буде већа или једнака вредности средње 
хоризонталне осветљености коловоза у унутрашњој зони тунела, уз равномерност 
осветљености не мањој од 0,2. Индекс репродукције боје светлосних извора који се користе 
за осветљење ових површина треба да буде Ra ≥40. 

Излази у случају опасности 

Излази у случају опасности морају да буду јасно обележени и лако уочљиви. Корисници 
тунела треба да буду свесни њиховог постојања чак и у нормалним условима, а у 
ванредним околностима они морају да буду и додатно истакнути. То се постиже 
осветљавањем врата и њиховим обележавањем светлосним маркерима. 

Према препоруци Међународне комисије за осветљење, сва врата за излаз у случају 
опасности, као и делови зида ширине 2 m око оквира врата треба да буду посебно 
осветљени, тако да средња вредност вертикалне осветљености ове зоне буде 3 до 5 пута 
већа од средње осветљености зида до 2 m висине у унутрашњој зони тунела. Равномерност 
осветљености зоне око врата за излаз у случају опасности не сме да буде мања од 0.6. 
Индекс репродукције боје светлосних извора који се користе за осветљење зоне око врата 
за излаз у случају опасности треба да буде Ra ≥60. 

Европски стандард препоручује осветљење зоне око врата за излаз у случају опасности, али 
не дефинише ширину зоне око врата. Уколико се, у циљу лакшег уочавања излаза, врата 
или простор око њих додатно наглашавају фарбањем , стандард препоручује употребу 
зелене боје. Због тога, светлосни извори који се користе за осветљавање ових зона, морају 
да буду изабрани тако да се њиховим коришћењем добро репродукује зелена боја 
предмета. 

Поред додатног осветљења излаза за случај опасности, препоручује се и обележавање 
излаза трепћућим светлосним маркерима зелене боје, који су укључени само у случају 
опасности. Према препоруци CIE, ови маркери треба да буду постављени око врата (са свих 
страна), њихов светлосни интензитет не сме да буде мањи од 150 cd у било ком правцу, а 
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учестаност трептања би требало да буде у опсегу (1 – 2) Hz. Европски стандард захтева 
постављање маркера са обе бочне стране врата, светлосни интензитет маркера не мањи од 
100 cd у било ком правцу и учестаност трептања у опсегу (0.5 – 2) Hz. 

Склоништа  

Према препоруци CIE, средња погонска вредност хоризонталне осветљености у склоништу 
(током опасности) не сме да буде мања од 100 lx, а равномерност осветљености (однос 
минималне и средње вредности) не мања од 0.2. Индекс репродукције боје светлосних 
извора који се користе за осветљење ових површина треба да буде Ra ≥40. Према 
Директиви Европског парламента, склоништа морају да имају излазе за евакуацију који 
воде до отвореног простора. Европски стандард не разматра посебно осветљавање 
склоништа.  

Зауставне нише 

У тунелима чија је дужина ≥ 900 m, и у којима не постоје зауставне траке (у тунелима у 
којима владају посебни услови,≥600 m), предвиђају се зауставне нише (зоне склањања). То 
су проширења намењена оправданом заустављању возила (у случају нужде или због 
одржавања). У овим зонама су постављене и нише за СОС позиве. У дугим тунелима, 
удаљеност између две зоне склањања не сме да буде већа од 600 m. Иако су ове површине 
посебно осветљене и у нормалним радним условима, препорука CIE разматра 
осветљавање зауставних ниша у оквиру препорука за евакуационо осветљење. Средња 
хоризонтална осветљеност зауставне нише мора да буде бар три пута већа од осветљености 
суседног коловоза уколико се за осветљење зауставне нише користи исти тип светлосног 
извора као за осветљење тунела. Уколико се за осветљење нише користи другачији тип 
извора, средња хоризонтална осветљеност зауставне нише мора да буде бар два пута већа 
од осветљености суседног дела коловоза. Општа равномерност осветљености зауставне 
нише не сме да буде мања од оне која се има на суседном коловозу. Индекс репродукције 
боје светлосних извора који се користе за осветљење зауставних ниша треба да буде Ra ≥60. 
Европски стандард не садржи смернице за осветљавање ових површина. 

Закључак 

У безбедносном погледу, тунели спадају у ризична подручја. И у нормалним ситуацијама, 
у дневним условима, приликом уласка или изласка из тунела, постоји проблем адаптације 
вида корисника, пре свега возача. Осветљење тунела у нормалним радним условима мора 
да обезбеди да опадање визуелних перформанси возача буде у границама прихватљивог. 
У случају нестанка нормалног мрежног напајања, у тунелу мора да се предвиди тзв. 
сигурносно осветљење са аутономним напајањем, које треба да омогући корисницима да, 
у својим возилима, безбедно напусте тунел. Постојеће препоруке не разматрају улазак 
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нових возила у тунел у случају нестанка мрежног напајања. У појединим државама, у 
случају нестанка мрежног напајања, смањује се дозвољена брзина кретања на прилазу и у 
самом тунелу, и обезбеђује се безбедан улазак и кретање у свим деловима тунела и при 
таквим условима. То се постиже прикључењем дела светиљки предвиђених за појачано 
осветљење на систем за беспрекидно напајање на који је прикључен и део светиљки за 
базно осветљење одређен пројектом према постојећим препорукама или стандардима. С 
обзиром да је ревизија препоруке CIE 88 у току, очекује се измена захтева за сигурносно 
осветљење. 

С обзиром да су тунели покривени делови саобраћајнице из којих није лако изаћи у случају 
појаве опасности (нпр. пожара), предузима се читав низ мера које треба да ублаже могуће 
последице и да обезбеде евакуацију људи из тунела. Захтеви које осветљење треба да 
испуни у овом циљу су само један мали део постојећих мера. Безбедносно осветљење има 
озбиљан задатак да људима који су у опасности, и по правилу у паници, омогући лако 
уочавање излаза у случају опасности, јасно визуелно вођење до њих и адекватно 
осветљење свих евакуационих путева и склоништа.  
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ОСВЕТЉЕЊЕ У ХИТНОМ СЛУЧАЈУ  -  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
 
Аутор: Татјана  Марјановић,дипл.инж.ел. 
Члан Српског друштва за осветљење 
 
Кратак садржај 
 
Електрично осветљење је део електричне инсталације објекта. Било спољашње 
или унутрашње опште осветљење, напаја се напоном мреже, обично из  
електродистрибутивног система. 
У случају нестанка напона напајање се пребацује на друге, алтернативне изворе 
напајања у приправном стању: дизел агрегате, системе беспрекидног напајања, 
аутономне изворе напјања, већ како је пројектом предвиђено. 
У овом раду се жели указати на потребу да  се, после постављања електричне 
инсталације, напајање електричне инсталације  "нужног осветљења" тј.  
сигурносног осветљења у хитним случајевима , раде пројекти  изведеног стања.То  
даје могућност транспарентног  приказивања,  и   вредновање  поређењем  прве  
провере нове инсталације осветљења уопште, па и електричних инсталација 
сигурносног осветљења. 
 
 
УВОД  

У овом раду се жели указати на потребу да се, после постављања електричне 
инсталације, напајање електричне инсталације  "нужног осветљења" тј.  сигурносног 
осветљења у хитним случајевима, раде посебни извођачки пројекти, уколико има  
одступања од главног  пројекта , пре првог прегледа. То  даје могућност 
транспарентног  приказивања  и   вредновање  поређењем  приликом прве  провере 
нове инсталације осветљења уопште, па и електричних инсталација сигурносног 
осветљења., пре предаје на употребу, праћење  и даље одржавање - 
Термини и њихове дефиниције усвојени и донети за област осветљења: у стандарду 

СРПС СРПС У.Ц9.100:19621, Н.А0.845:19952,   нацрта серије стандарда каталошке 

групе Н.Л5. 3,    нису увек испоштовани  код доношења  подзаконских докумената.  

Стандарди  за област сигурносног осветљења донети  методом корице EN 18384, 
SRPS EN 501715, SRPS EN 501726, SRPS EN 502727, SRPS EN 620348, 

имају недостатак што стандарди, па тиме ни термини и дефиниције нису преведени на 
српски језик. 
  
 
1. ПРОЈЕКТОВАЊЕ КАО УСЛОВ БЕЗБЕДНОСТИ  
 
Електрично осветљење је део електричне инсталације објекта. Било спољашње или 
унутрашње опште осветљење, напаја се напоном мреже, обично из  
електродистрибутивног система. 
У случају нестанка напона напајање се пребацује на друге, алтернативне изворе 
напајања у приправном стању: дизел агрегате, системе беспрекидног напајања, 
аутономне изворе напјања, већ како је пројектом предвиђено 
 
Електричне инсталације општег и сигурносног осветљења се изводе  тако да 
задовоље  безбедносне и техничке  захтева према  серији стандада  за  електричне 
инсталације општег осветљења СРПС HD 60364(серија). 

Захтеви из   Закона о безбедности и здравља на раду 9 (,,Службени гласник РС‖, бр. 
101/05 и 91/15 који  је објављен 5. новембра 2015. године, ступио на снагу 13. 



2 

 

новембра 2015. године), осим члана 37а Закона, који се примењује од 1. децембра 
2017. године, између осталог  кажу :―Пројектовања, изградње, коришћења и 
одржавања технолошких процеса рада са свом припадајућом опремом за рад, у циљу 
безбедног рада запослених и усклађивања хемијских, физичких и биолошких 
штетности, микроклиме и осветљења на радним местима и у радним и помоћним 
просторијама са прописаним мерама и нормативима за делатност која се обавља на 
тим радним местима и у тим радним просторијама―. 
Због наведеног, код електричне инсталације осветљења, поред опште безбедности 
проверава се и квалитет осветљења као услова за безбедност  околине. Ту се 
проверавају фотометријске карактеристике, нове и реконструисане  инсталације 
осветљења. Како се инсталације осветљења, уопштено речено, могу сврстати у  
-декоративно, функционално (одређено  наменом објекта); сигурносно осветљење,  
треба рећи да у начину прегледа, провера и контролисања има нешто заједничко за 
све те врсте инсталација осветљења: мерење се врши оком  и мерним инструментима.  
Осветљење треба тако пројектовањем планирати  да испуни све захтеве у погледу 
квалитета које одређује намена просторије  и инсталације. При планирању се мора 
водити рачуна и о законима и  прописима за безбедност, предвиђању ризика и 
пројектовању превентивних мера за њихово смањење на најмању могућу меру, 
примењујући захтеве из стандарда за сигурносно осветљење. Kод метролога  иначе 
постоји мишљење да оно што се неможе измерити „не постоји―. 
Правилно по стандардима и техничким прописима изведене електричне и 
громобранске инсталације и инсталације осветљења су најбоља превенција од 
избијања акцидената, као и израда Главног пројекта за електричне инсталације 
сигурносног осветљења у хитном случају (противпаничног, евакуационог и осветљења 
радних места са посебним опасностима), и  електричне инсталације за помоћно 
осветљење (осветљење у стању приправности). 
 
2 ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРЕ 
 
Прегледом, контролисањем и периодичним мерењем добијају се појединачни 
резултати осветљености, на основу којих се врши анализа испуњености захтева за 
нивоом осветљености. 

                                      
                                                 
                                                 Слика 2.1 -  Квалитет осветљења    
уз  прорачун  параметара помоћу којих се стално процењује квалитет осветљења  
једне средине, као захтева за безбедност и услове околине. 
 

Било да је мерење прво или периодично, мерене вредности се бележе и пореде са 
захтеваним пројектним задатком. 
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Уколико инсталација током свог трајања захтева периодичне прегледе, они служе да 
се реултати добијени првим прегледом одржавају у границама техничких захтева, 
ради одржавања  безбедности. 
Приказивање резултата мерених   величина се разликује и зависи од  намене објекта. 
У том смислу  за објекте у којима се скупља или ради већи број људи, електричне 
инсталације се изводе као опште (нормалне) инсталације, напајане из нормалног 
извора напајања, дистрибутивне мреже. У случају његовог отказа, проради електрична 
инсталација сигурносног осветљења и осветљења у стању приправности,  напајанe из 
разних резервних, алтернативних извора енергије.  
 
 
3.ВЕРИФИКАЦИЈА 
  
Преглед, контролисање,  периодичнa мерењa предходе верификацији.  
 
3.1 Верификација  реализације  Извођачког пројекта   
Сврха свих провера је, полазећи  од  чињенице да се верфикацијом избра опреме, 
њеним правилним избором да задовољи захтеве из  пројектног задатка, правилном 
израдом главног пројекта,  извршеном  верификацијом до нивоа пројекта изведеног 
стања,  те ако се верификацијом током извођења инсталације по пројекту испоштује 
Извођачки  пројекат после реализације инсталација на објекту остаје да се првим 
прегледом и докаже да су се захтевиma из извођачког пројекта испоштовали, и да су 
резултати контролисања усаглшени са захтеваима из пројекта, те се верификацијa 
усаглашености потврђује Извештајем о контролисању. 

Безбедност је постала све већа забринутост за свакога, и не само на радном 
месту. Концепт јавне и професионалне безбедности добио је свој пун значај у 
1960-им и 1970-и годинама.  Безбедност се бави ризицима у областима где 
људи раде: производним погонима, фармама, радилиштима  и комерцијалним 
и резиденцијалним  објекатима.  
 
3.2 Верификација опреме  
IECEE (Electrotechnical Equipment and Components) обезбеђује, својим 
постојањем и радом, сигурност и поузданост електричне опремe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доследано одржавање квалитета производа - све време омогућава Фабричка 
контрола, која је увела  програм да када се производи испитују, само одређен 

Očekivanje 
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број  узорака подвргне се испитивању серије. Фабрика врши оцењивање 
усаглашености на производној линији,  да потврди да су сви производи који 
долазе из ње, истог  квалитета, а што се обелодањује  издавањем Извештаја о 
испитивању (Test Report -а).  
 
3.3 Верификација  електричне инсталације 
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, 
објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Службеном листу СРЈ" 28/95,. 

10,    и стандард СРПСHD60364-6:200811-Верификација, омогућавају да се обави 
верификација ваљаности једне електричне инсталације, почевши од пријемног 
контролисања, па надаље до периодичног прегледа, и/или проширења и 
реконструкције електричне инсталације, па у оквиру тога и верификације  електричне 
инсталације осветљења, у мери у којој то захтева ПТН.  
Потврда о прегледу и дневник праћења догађања са опремом, њена замена у смислу 
фактора одржавања параметара ниског ризика, према препорукама произвођача  о 
сервисирању  и оних  из стандарда о одржавању и самог oдржавања, упућује на   
закључак o  важности утицаја многих фактора одржавања,  па у оквиру тога и фактора 
смањења задате светлости током времена, правило  о непходности периодичних 
мерења, испитивања и анализа фотометријских параметара осветљења  електричне 
инсталације сигурносног осветљења, после почетних мерења за  верификацију  
одржавања квалитета инсталације, a према референтном стандарду СРПС EN 

1838:20133 (односно према стандарду  СРПС У.Ц9.100:1962 1 у мери у којој  је то 
применљиво, постаје пракса којом се потврђује одржавање ризика на  најмању могућу 
меру инсталације  осветљења и превентивни наговештај потребе за реконструкцијом.  
 
3.4 Верификација захтева за осветљење знака сигурности 
 
Структура информација коју дају пиктограми, техничка документација за примену у 
пројектима  путева евакуације, и  на опреми, је посебна могућност преношења и 
разумевања  информација и без знања језика, а у сврху заједничког циља: 
разумевање ради спасавања у случају хитности.   
Провером вредности осветљености   се  региструje   и одобрава за интерно 
(аутономно) осветљени знак,  али ако знак није одобрен или је споља осветљен, 

вредности се  морају постићи према захтевима  Тачка  5.6  BS 526612, (BSEN1838 ) 
која се  примењује   на знакове. 
Напомена1: Стара ознака и  формат знакова је била  да су речи биле зелене на  белој 
позадини. Сви знаци са таквим старим ознакама требало је  да су замењени до  24.  
дец. 1998.године, али неки се негде могу срести у употреби још увек. 
СРПС  EN 1838 даје детаље о услова за осветљење знака да би био јасно видљив на 
одређеном растојању.  
разматра 
 
 
4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА   
 
Прегледом, контролисањем и периодичним мерењем добијају се појединачни 
резултати осветљености, на основу којих се врши анализа испуњености захтева за 
нивоом осветљености, уз  прорачун  параметара помоћу којих се стално процењује 
квалитет осветљења  једне средине, као захтева за безбедност и услове околине. 
Било да је мерење прво или периодично, мерене вредности се бележе и пореде са 
захтеваним. 
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4.1 Поштовање захтева  стандарда  као основ за  безбедност 
 
Приказ будућег издања стандарда SRPSIEC 60364-5-56[13] (који представља  ревизију 
издања из из 2007) Нисконапонске електричне инсталције – Део 5-56: Избор и 
постављање електричне опреме –Сигурносни системи (Low-voltage electrical 
installations - Part 5-56:  Selection and erection of electrical equipment - Safety services), 
добар је основ  за размишљање  у ком обиму је применљив код нас, те да се  кроз 
поштовање захтева из стандарда  оствари услов за безбедност. 
Према  стандарду IEC 60364-5-56[13] систем за осветљење за евакуацију у случају 
хитности може се напајати из централног система за напајање или светиљке за 
осветљење у случају  хитности могу бити самоодржавајуће (аутономно  напајање - 
акумулатори у светиљци). 
Електрични развод за централни систем напајања  за безбедносно осветљење мора 
остати целовит од извора  до светиљки у одговарајућем временском периоду у случају 
пожара. 
Ово се може постићи  коришћењем каблова  са високом отпорношћу према пожару  и 
постављањем  каблова у противпожарни простор. Да би  се омогућила  евакуација из 
зграде захтева се постизање најниже вредности  сигурносног осветљења, времена  
одзива  и назначено време рада инсталације сигурносног осветљења. ―Када нема  
националних  или локалних правила, системи овог  осветљења  могу бити у складу  са  
CIE S 020/ISO 30061― [14]. 
 
Према  предлогу ревизије стандарда IEC 60364-5-56 када се захтева постизање 
најниже вредности  сигурносног осветљења, времена  одзива  и назначено време 
рада,  да би  се омогућила  евакуација из зграде, када нема  националних  или 
локалних правила, системи овог осветљења  могу бити у складу  са " CIE S 020/ISO 
30061" који, узгред,  још није усвојен код нас. Према CIE S 020/ISO 30061 користе се 
следећи термини и пидела за инсталације сигурносног осветљења у хитном случају: 
 

 

 

 

4.2 Верификација ознака  
 
Приликом мерења, било да се оно  врши ради оцене  усклађености са захтевима 
референтних стандарда и /или поређења са пројектованим вредностима, веома важан 
податак који се бележи су типови светиљки и њихово  обележавање кодовима који 
садрже информације о светиљци.Свака од ових звездица мора бити усаглашена  у 
пројекту изведеног стања са практичном применом, ради класификације светиљки   
 

http://webstore.iec.ch/preview/info_iec60364-5-56%7Bed2.0%7Db.pdf
http://webstore.iec.ch/preview/info_iec60364-5-56%7Bed2.0%7Db.pdf
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за листу одржавања током века трајања инсталацје. 
 

* * **** *** 

 
X=независне 
Z=Зависне 

0=неодржаване 
1=одржаване 
2=комбиноване 
неодржаване  
3= комбиноване 

А=Обухваћене 
уређајем за 
тестирање 
Б= Подесне за 
просторе са 
задацима високог 
ризикавис 

 
 
 
Трајност у минутима 
(нпр.180) 

 
Светиљке и сијалице треба  идентификовати према Извођачком пројекту, а ако има 
измена према пројекту  изведеног стања. Надаље, треба водити дневник о свакој 
замени светиљке и сијалице током употребе, означити њену локацију и датум замене, 
са назнаком да ли је главна /помоћна или обе.  
 
 
4.3 Захтеви осветљења за сигурносне знакове  
 
Структура информација коју дају пиктограми, техничка документација за примену у 
пројектима  путева евакуације, и  на опреми, посебна је могућност преношења и 
разумевања  информација и без знања језика, а у сврху заједничког циља: 
разумевање ради спасавања у случају хитности.   
 
Напомена1: Стара ознака и  формат знакова је била  да су речи биле зелене на  белој 
позадини. Сви знаци са таквим старим ознакама требало је  да су замењени до  24.  
дец. 1998.године, али неки се негде могу срести у употреби још увек. 
 
СРПС  EN 1838 даје детаље о услова за осветљење знака да би био јасно видљив на 
одређеном растојању. Провера вредности осветљености   се  региструje   и одобрава 
за интерно (аутономно) осветљени знак,  „али ако знак није одобрен или је споља 

осветљен, вредности се  морају постићи према захтевима  Тачка  5.6  БС 5266 15 (и 
EN 1838 ) која се  примењује   на знакове.―  
 
Пример a) 
Током 1992 године направљен је споразум  о усаглашавању стандарда које су 
израделе Међународна организација за стандардизацију (ISO), Међународне 
електротехничке комисије (IEC) Међународне комисије уа псветљење (CIE), 
Регионалне стандардизације Европске заједнице (EN) за стандарде осим 
електротехнике  (CEN) и стандарде за област електротехнике (CENELEC), и 

истовременом разматрању докумената и гласању на њих. Добар пример сарадње је  
пример усаглашавања  у области Сигурносносног осветљења у случају 
хитности. 
 

Стандардом  ISO 3864 16― били су дефинисани захтеви за  пиктограме, а од 2011 
године одлучено је да се велики број националних стандарда прилагоди јединственим 

пиктограмима дефинисаним у стандарду ISO 7010 17. Ти захтеви испоштовани  су у 
стандарду EN1838 из 2013. Последично томе, како су захтеви из   стандарда ISO16069 

18 из 2004.године Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems 
(SWGS)― контрадикторни са захтевима из EN1838 из 2013, он је у фази ревизије na 
zasedanju u  
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Jeju, Korea, да би се одлучило да ли ће се имплементирати  у европске стандарде, 
пошто издање из 2004 „није подесно за коришћење у Европи―. 
 
 

 
 
 
Пример б) 
Резултат заједничког рада код нас је стандард усвојен методом корице :SRPS EN 
50172: 2004 - Системи осветљења у хитном случају . 
Стандард обухвата  различите захтеве: 
1) Потреба за осветљавањем у хитном случају  
2) Осветљење у хитном случају  
3) Пројектоваље осветљења у хитном случају  
4) Избор одговарајућег система осветљења 
5) евиденцију система осветљења у хитном случају и дневник 
 
Пример ц) 
Резултат заједничког рада заинтересованих у Комисији KS169 i KS034, ISS је усвајање 
преднацрта тј превода стандарда EN 50172 из 2004 (тј.БС5266-8:2004)  Emergency 
escape lighting systems) методом корице: СРПС ЕН 50172: 2004 - Системи осветљења 
за напуштање у хитном случају. 
Стандард обухвата  различите захтеве:  
1) Потреба за осветљавањем у хитном случају (The need for emergency escape lighting) 
2) Осветљење у хитном случају (.Illumination for emergency escape lighting) 
3) Пројектоваље осветљења у хитном случају(Emergency escape lighting design) 
4) Избор одговарајућег система осветљења (.Choice of appropriate emergency lighting 
system) 
5) евиденцију система осветљења у хитном случају и дневник (t 7-Emergency escape 
lighting system records and log book) 
 
4.4 Сарадња на међународном плану 
 
a)Током 28th CIE SESSION Manchester, United Kingdom, June 28 – July 4, 2015  poslata 
je poruka   
―THE CIE – STARTING ITS NEW CENTURY IN THE MIDST OF LIGHTING REVOLUTION" 
(Message from the incoming President, Dr. Yoshi Ohno ) 
 
Budući rad je planiran  prema  Tabeli 1  publikacije iz 2014. CIE 213, a sadrži protokole  o 
kategorijama  osvetljenja  opisanim  i   organizovanim  po kategorijama: 
 
Category  Metrics  
 1. People:  Age  

Visual capabilities  
 2. Context:  Setting  
 3. Lighting Systems and  
Components  

Luminaires  
Controls  
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Daylighting  
Shading  

 4. Room Surface Light Levels 
and Distribution  

Luminance  
Illuminance  
Ratios  

 5. Task Details  Contrast  
Size  
Display screen characteristics  

 6. Task Area Light Distribution  Luminance  
Illuminance  

 7. High-Luminance Areas  UGR  
 8. Modelling  Hemispheric illuminance  
 9. Colour Appearance  Ra, CCT, chromaticity  
10. Dynamic Effects  Flicker Modulation %, frequency  

 
 
 

  
b) CIE  је током  29. CIE  Session in Washington, обезбедио да се током дискусије 
специфичне апликације осветљења интегрисане у препоруке CIE  намењене за  
постизање  квалитета осветљења,  са   намером да буде то  заиста  ―Lighting for Life‖. 

 
Убудуће, приликом израде пројекта електричне инсталације сигурносног осветљења, 
почевши од идејног до извођачког, треба пратити промене у захтевима законских 
аката (Закона, Уредби и Правилника о техничким нормативима, Технчким прописима)  
и подзаконских аката  (стандарда, препорука, водича), да би се избегли додатни 
трошкови за усаглашавање током одржавања електричне инсталације и опреме 
сигурносног осветљења за случајеве хитности. 
Провера прегледом практично почиње  правилним избором и провером избора 
светиљке и пратеће опреме, управљачких уређаја, а наставља се последњом фазом 
пре предаје кориснику електричне инсталације. Преглед у одређеним фазама 
обављају и извођач радова и надзорни орган, комисија за  технички преглед и на крају 
комисија за примопредају радова.   
Поступак контролисања се односи на  контролисање техничке документације за 
опрему и елабората, прорачуна осветљења ради упоређивања добијених са 
пројектованим вредностима или  резултатима првог мерења, или се иста упоређује са 
захтевима из одређеног стандарда.  
 Поступак провере  се примењује за мерење и оцењивање вештачког осветљења као и 
осветљења у хитним случајевима, како у затвореном простору, тако и површина на 
отвореном,  кад оне служе за исте сврхе као и  затворене просторије. Поступак 
провере се  примрњујњује  и на спортске терене, саобраћајнице, тунеле и раскрснице, 
као дела саобраћајнице и саобраћајнице.  
Опрема која се користи за испитивање, мерење и  контролисање  је  одређеног типа 
нпр "мултимера" , са фотоћелојом одређене класе, као додатним  елементом, а  према 
Техничким спецификацијама предвиђена је  за мерење  осветљености на основу које  
се прорачунавају фотометријски параметри којима се оцењује и верификује квалитет 
осветљености радног места. 
Праћењем  рада на међународном плану, омогућава  непрекидну едукацију и 
постизања и подизања  колективног знања, што доприноси бољем међусобном 
разумевању, постизању и подизању укупног квалитета, свођење ризика на најмању 
могућу меру, а подизање безбедности на виши ниво, што јесте крајњи циљ.  
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Сараднја на међународном нивоу се остварује кроз рад заједничких радних 
група различитих техничких комитета разних међународних гранских  комитета  
и међународних организација за стандардизацију. 
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Kратак садржај: 
 
Утицај светлости на ћелије и ткива биљака, животиња и људи је од првих спознаја 
деловања видљиве светлости био предмет интересовања и истраживања. Нова открића, 
као што су ласер, извори интензивне видљиве и инфрацрвене светлости доводе до 
интензивнијег проучавања деловања светлости на живе организме и њихове примене у 
терапијске сврхе. Познато је да светлост таласне дужине од 400 до 500 nm и око 600 nm 
убрзава деобу ћелија микроорганизама и поспешује синтезу протеина. У литератури је 
присутно више хипотеза, које објашњавају механизме деловања светлосног зрачења. 
На основу екперимената спороведених последње деценије 20. века долази се до више 
хипотеза о механизма физолошког деловања ласера ниског интензитета на ћелије и 
тело човека: 1) фотодинамичка активност светлости на мембране праћена 
интрацелуларним повећањем садржаја калцијума и стимулацијом ћелија, 2) 
фоторекативација ензима Cu-Zn супероксид дисмутазе и 3) фотолиза металних 
комплекса NO са ослобађањем овог вазодилататора. Потврда набројаних механизма се 
огледа у индиректном бактерицидном, регенеративном и вазодилататорном деловању 
ласера. Циљ овог прегледног рада је да се сагледавањем постојеће литературе објасне 
принципи деловања ласера на ћелијском нивоу. 
 
Kључне речи: светлост, терапија, фотобиолошки принципи, ласер 
 
Увод 
 
Излагање дневној светлости је једна од најстаријих терапијских метода, коју је човек 
кроз цивилизације примењивао. Веровање у лековита својства Сунчеве светлости било 
је повезано са древним култом Сунца у старом Египту (Слика 1), а познато је да се 
хелиотерапија примењивала у и у кинеској и хинду медицини (Grzybowsk и сар.,2016). 
Међутим, иако је утицај светлости на ћелије и ткива човека и животиња био предмет 
интересовања, један дуги период је био неистражен (Vladimirov и сар., 2004). Први 
модерни научни рад о утицају светлости и боја на здравље човека крајем 19.века је 
написао немачки песник Гете. На почетку 20. века је Нилс Риберг Финсен добио 
Нобелову награду за продор у терапији кожне туберкулозе (Lupus vulgaris), до тада 
тешко излечиве болести која остаје активна и преко десет година, а користио је 
,,концентрисано светлосно зрачење'', односно испитивао је деловање природне и 
хемијске светлости ка кожу. Од почетка примене фототерапије па до открића ласера и 
активације биолошких процеса под утицајем зрачења ласером тзв. „биостимулације“ 
светлост има значајну примену у терапијске сврхе. Прва потврда терапијског деловања 
ласера је била 60. година прошлог века у Мађарској када је 1967. године професор 
Ендре Местер, који се сматра „оцем“ фотобиомодулације, испитивао деловање 
светлости ласера на ткиво, тачније да ли излагање овом извору светлости може да 
уништи ћелије тумора. Током експеримента је излагао мишеве са имплантима ћелија 
тумора различитим нивоима зрачења рубинског ласера таласне дужине 694 nm. Овај 



научник је доказао да ћелије тумора нису уништене дозама за које је сматрано да су 
енергија ласера високе снаге, али је запазио да је дошло до бржег зарастања рана и 
раста длаке код мишева подвргнутих третману ласером у односу на контролну групу 
(Gaspar, 2009). FDA (Food and Drug Administration) је први пут одобрила примену 
ласера у терапији 1996. године за лечење синдрома карпалног тунела. Од тих дана 
развој ласера, који се примењују у медицинске сврхе је доживео велику експанзију. 
Ласер је због кохерентне светлости врло повољан за испитивање циљаног дејства 
специфичне компоненте светлости, за разлику од дневног светла. Данас су low-intensity 
lasers (LIL) и light-emitting diodes (LED) нашли широку примену у стоматологији, 
офталмологији, дерматологији, хирургији, реуматологији, ветеринарској медицини, 
спортској медицини и другим областима медицине.  
Како уопште делује зрачење ласера на живе организме је веома комплексно питање, 
иако је у литератури присутан велики број резултата истраживања и експеримената 
спроведених последњих деценија. Стога, за циљ овог прегледног рада је постављено да 
се сагледавањем постојеће литературе објасне принципи деловања ласера на ћелијском 
нивоу. 

 
Слика 1. Стари Египат: Akhenaten, Nefertiti и 3 њихове ћерке на сунчевој светлости 

(http://www.kenneymencher.com/pic_old/fertile_crescent_egypt/lesson_9_akhenaten_egypt.
htm.) 

 
Ране хипотезе деловања зрачења ласера на живе организме 
 
У литератури је присутно више хипотеза, које објашњавају механизме деловања 
зрачења ласера. Могу се поделити у теорије базиране на идеји о специфичном 
деловању кохерентног (ласер) зрачења на ткива људи и животиња у целини и хипотезе 
о фотохемијском деловању светлости, укључујући зрачење ласера, LED-a (Light 
Emiting Diodes) и других извора видљиве и инфрацрвене светлости блиског подручја. 
Збoг свojих кaрaктeристикa кoхeрeнтних зрaкa, лaсeр налази примену у мeдицини. 
Избoрoм кoмпoнeнти дoбиjajу сe eмисиje свeтлoсти рaзличитих тaлaсних дужинa кojи 
уз oдрeђeну снaгу имajу врлo стриктнo, oгрaничeнo, a сaмим тим и кoнтрoлисaнo 
дejствo. 
 
Деловање видљиве светлости на ћелије и ткива живих организама 
 
Да би уопште дошло до ефекта на ткиво, фотон мора да буде апсорбован, затим се та 
енергија преноси у виду различитих механизама где долази до примарних и 
секундарних ефеката. Један део примењене светлости се одбија и делује на околно 
ткиво. Молекули који имају фото-акцепторну способност се називају хромофоре, а 
најпотентнији ткивни хромофори су хемоглобин (даје црвену боју крви) и меланин 
(кожи даје тамнију боју након сунчања) који имају апсорпционе пикове у 



краткоталасним дужинама, па је зато, апсорпција светлости у ткиву већа у плавом делу 
спектра. Када хромофора апсорбује енергију фотона, долази до ексцитације услед 
прерасподеле електрона у љусци атома. Најчешће се повратак ексцитираног молекула 
врши расподелом енергије у виду вибрација, тј. долази до загревања ткива. Део 
енергије може бити и емитовати у виду флуоресценције, а остатак пренети на 
вибрације и термички ефекат. На крају деловањем на електронске нивое, ласерска 
светлост може да доведе до промене хемијске реактивности молекула стварајући 
синглет молекул. Синглет молекули побуђују осидо-редукционе процесе који се 
одвијају преносом електрона различитим метало-ензимима (као што је Cu-Zn 
супероксид дисмутаза). 
 
Хипотеза о три механизма деловања ласера 
 
Анализирајући доступне литературне податке и на основу сопствених 
експерименталних резултата 1994. године руски научник Владимиров са сарадницима  
формулише хипотезу о три механизма деловања ласера ниског интензитета на ћелије и 
тело човека, који се базирају на 3 рекције: 1) фотодинамичка активност на мембране 
ћелија праћена интацелуларним повећањем садржаја калцијума и стимулацијом ћелија, 
2) фоторекативација ћелијског ензима Cu-Zn супероксид дисмутазе (SOD) и 3) 
фотолиза металних комплекса NO са ослобађањем овог вазодилататора. Потврда ова 3 
механизма се огледа у индиректном бактерицидном, регенеративном и 
вазодилатационом деловању ласера. 
Као модел за изучавање дејства ласера користе се митохондрије, које су енергетски 
генератор ћелије. У мембрани митохондрија се налази пет комплекса ензима који 
преношењем електрона формирају енергетске залихе трошећи храну и кисеоник. 
Између тих комплекса налазе се коензими, од којих су познатији цитохром Ц и 
коензим Q. Деловањем ласерске светлости мења се процес одвијања реакција у једном 
или другом смеру, ензимски систем се успорава или стимулише приспелим фотонима.  
Осим што утиче на енергетси биланс, светлосни фотони делују на саму мембрану 
митохондрија, а касније је доказано, и на мембрану самих ћелија. Услед топлотног 
дејства отварају се канали за јон калцијума, који је иначе секундарни гласник у ћелији, 
а коначан ефекат зависи од типа и специјализације ћелије. У терапијком смислу неки 
процес треба убрзати, нпр зарастање костију, а неки процес и зауставити као што је 
бол, старење или тумор.  
Експерименти са ензимом Cu-Zn супероксид дисмутазом изолованих еритроцита су 
показали да снижена pH вредност раствора и водоник пероксид инактивишу овај 
ензим, док до потпуне реактивације ензима долази после зрачења светлошћу He-Ne 
ласера (Gorbatenkova и сар.,1988; Vladimirov и сар., 1988). Претпоствља се је да је овај 
феномен присутан и код живих организама. Пад киселости крви у организму човека је 
карактеристичан за оштећења виталних функција ћелија, а при чему се може очекивати 
смањење активности SOD. У циљу разјашњења механизма инактивације и 
фотореактивације SOD у киселој средини испитани су апсорпциони спектри и EPR 
(Electric Paramagnetic Resonance) сигнали ензима после инактивације киселином и 
зрачења ласером. Добијени подаци су показали да прототонизација резидуа хистидина 
у активном центру чини основу инактивације Cu-Zn SOD, док зрачење изазива 
депротонизација хистидина стварањем >N. Zn веза обнављајући активни центар ензима 
и саму активност ензима.  
 



 
Слика 1. Фотореактивација ензима Cu-Zn супероксид дисмутазе после зрачења 

ласером (према Vladimirov и сар., 2004.) 
 
Друга хипотеза, коју је поставила руска научница, естонског порекла Тина Кару 1988. 
године је хипотеза о деловању светлости ласера на оксидационо-редукциона својства 
носача електрона (Karu, 1988). Ексцитација комплекса цитохром-оксидазе, хромофора 
као што су CuA, CuB, или хема a (a3) утиче на оксидацино-редукционо стање ових 
центара и сходно томе на брзину преноса електрона у молекулу. Осим тога, 
модификацијом ових ензима отпушта се или кисеоник, или NO који имају снажно 
локално деловање у микроциркулацији. 
Убрзо по постављању треће хипотезе, односно механизма Vladimirov и сар. (2004) су 
демонстрирали фотосензитивност комплекса са хемоглобином и цитохромом 
применом метода спектрофотометрије. Дошло је до смањења EPR сигнала NO 
хемоглобина после зрачења ласером. Истовремено, азот оксид се ослобођа, што се 
може проценити из повећаног EPR сигнала спина NO.  
Сам NO је вазодилататор, јер локално шири крвне судове, доводи до побољшања 
микроциркулације и снабдевања органа крвљу (Maegawa и сар.,2000; Kozlov и 
сар.,1993). Осим ласером у терапијским дозама се чешће узима у виду лекова 
(Монизол, Mоносан, нитро глицерин итд.).  
Eфeкaт лaсeрa зaвиси oд oсoбинa ткивa кoje су oдрeђeнe структурoм, сaдржajeм вoдe и 
циркулaциjoм крви (aпсoрпциja, прoдирaњe, рeфлeксиja, тoплoтнa прoвoдљивoст, 
тoплoтни кaпaцитeт и густинa) и oд кaрaктeристикa лaсeрскoг зрaкa (Шема 1). У 
зaвиснoсти oд трajaњa дeлoвaњa лaсeрскoг снoпa нa ткивo и лaсeрскoм исиjaвaњу нa 
пoвршини или у дубини ткивa, рaзликуjу сe три типa интeрaкциja сa ткивoм: 

i.  фoтoхeмиjски учинaк (10s - 1.000s; 10-3- 1W/cm2 );  
ii. фoтoтeрмички учинaк (1ms - 100s; 1 - 106W/cm2 );  

iii. фoтojoнизaциoни учинaк (10ps - 100ns; 108 -1012W/cm2 ).  
 

Кoд eкстрeмнo дугe излoжeнoсти дeлoвaњу лaсeрa мaлe снaгe дoлaзи дo фoтoхeмиjских 
прoмeнa услeд aпсoрпциje свeтлoст бeз прeтхoднoг зaгрeвaњa ткивa. Нajвaжниjи случaj 
je фoтo-oсeтљивa oксидaциja кoja иницирa цитoтoксични прoцeс. Убризгaвaњeм 
хроматофора у ткивo (кao штo су дeривaти хeмaтoпoрфиринa, супстaнцe кoja прирoднo 
нaстaje рaспaдaњeм хeмoглoбинa) и нaкнaдним дejствoм лaсeрoм уништава се циљaнo 
ткивo. Лaсeрoм стимулисaн фoтo-oсeтљив aгeнс изaзивa сeриjу интрaмoлeкулaрних 
хeмиjских рeaкциja кoje дoвoдe дo oксидaциje рaзличитих ћeлиjских структурa, 
примaрнo мeмбрaнa које мењају степен пропустљивости. Биoстимулaциja припaдa oвoj 
групи. Смaњуje oтoк и убрзaвa oдвoђeњe сувишних прoдукaтa код зарастања рана.  
Скрaћивaњeм врeмeнa дeлoвaњa и пoвeћaњeм снaгe jaвљa сe фoтoтeрмичкo дeлoвaњe. 
Oснoвнa примjeнa лaсeрa у хирургиjи сe зaснивa нa прeтвaрaњу лaсeрскe свeтлoсти у 
тoплoту. Упрaвo тaj eфeкaт сe кoристи зa сeчeњe и кoaгулaциjу ткивa. Јонизационим 
ефектом молекули, који апсорбују светлост, порфирини и флавопротеини у 
респраторном ланцу митохондрија могу да пређу у деривате са особинама 
фотосензибилизатора (Giese,1980), „хипотеза реактивног синглет кисеоника“ (1981) 



према којој синглет-радикалски кисеоник, подстиче синтезу РНК и ДНК, што није увек 
пожељно јер може да доведе до појаве туморских ћелија. Нeкa клиничкa дejствa joш 
увeк нeмajу нaучнo oбрaзлoжeњe.  
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Шема 1. Приказ примарних и сеундарних механизама дејства ласера на 
животињско ткиво ( модификовано по Владимиров и сар., 2004.) 

 
Познато је да светлост таласне дужине од 400 до 500 nm и око 600 nm убрзава деобу 
ћелија микроорганизама и поспешују синтезу протеина, биолошких катализатора. 
Многобројни литературни подаци говоре у прилог стимулативном деловању зрачења 
ласера на ћелије организма. Запажени ефекти у клиничким испитивањима, као што су 
антинфламаторно деловање ласера, убрзана регенерација оштећеног ткива и 
побољшање циркулације крви су повезани са дејством ласера добијеним у 
експериметалним истраживањима и то: 1) повећање активности ћелија-леукоцита и 
фагоцита, 2) повећање ћелијске деобе, и раста ћелија 3) активације синтезе протеина и 
цитокина, 4) побољшање циркулације крви као резултат опуштања зида крвног суда 
(вазодилатација). Boulton и сар. (1986) су доказали да је зрачење две врсте ћелија 
фибробласта са He-Ne ласером 15 минута убрзало раст ћелија у експоненцијалној фази 
и адхеренцију ћелија за супстрат. Зрачење L-ћелија са He-Ne ласером је после 3. и 4. 
дана после зрачења изазвало повећање митотичког индекса (Gamaeva и сар., 1983). 
Такође, Yew и сар.(1982) су доказали солидно повећање митотичког индекса епителних 
ћелија мрежњаче ока после зрачења He-Ne ласером (83 W/m2, 10 минута). Уопштено, 
постоји веза између дозе и стимулативног деловања зрачења ласером. Двоструко већи 
број бактерија Escherichia coli је доказан при зрачењу подлоге инфрацрвеним ласером 
таласне дужине 890 nm и дозом 0,7 Ј/м2, док је инхибиција раста запажена са дозом 
реко 2,5 Ј/м2 (Tiphlova и Karu, 1991). Passarella и сар.(1988 а,б) су доказали да је дошло 
до повећања метаболизма АТР-ADP, повећања садржаја АТР, раста електричног 
потенцијала унутар ћелијских мембрана и рН унутар ћелије са незнатним променама у 
конзистенцији унутар ћелијске супстанце после ласерског озрачивања митохондрија 
ћелија јетре. Морфолошке промене у митохондријама лимфоцита после зрачења He-Ne 
ласером ових ћелија је доказала Karu (1992). Зрачење ласером доводи до повећања 
садржаја интрацелуларног калцијума у леукоцитима и појачаног бојења нуклеинске 
киселине у ћелијама флуоросцентном бојом (акридин наранџастом) и промене 
морфолошке структуре хроматина. Експерименти су показали да зрачење ласера 
показује ефекат на фагоците у in vivo и in vitro условима (Ricevuti и сар.,1989). 
Schwengel, и сар. (1993) су доказали ширење крвних судова (вазодилатацију) после 
зрачења и одсуство овог ефекта после замене крви са физиолошким раствором.  



Важна чињеница, коју су показала вишеструка истраживања како на ћелијским 
културама (Pereira и сар.,2002), животињским моделима (Kana и сар.,1981) тако и у 
клиничким студијама, је концепт бифазног ефекта (одговора) на дозу када се упореди 
са укупном количином енергије светлости. Експериментални резултати сугеришу да су 
густина енергије и густина снаге кључни биолошки параметри за ефикасност ласерске 
терапије и оба се користе у терапеутском оквиру (тј. доњи и горњи праг за оба 
параметара између којих је ласерска терапија ефикасна, а изван њих је сувише слаба да 
има било какав ефекат, или је тако интензивна да инхибише ткиво) (Sommer и сар., 
2001). 
 
Закључак 
 
Терапија ласерима мале снаге (фотобиомодулација, ласерска биостимулација) 
напредовала је последњих три деценија. Више нису актуелне контроверзе око ласерске 
биостимулације, које су биле актуелне крајем осамдесетих година прошлог века и 
данас нема сумње да монохроматска светлост ласера ниског интензитета и LED-а 
делује директно на организам, на молекуларном нивоу. Сматра се да постоји 
универзални фотобиолошки механизам деловања светлости на респираторни ланац код 
еукариотских и прокариотских ћелија (крајњи ензими у респираторном ланцу су 
фотоакцептори). Поред активације ћелијског метаболизма кроз респираторни ланац, 
постоје и други начини активације диференцираних ћелија (на пример леукоцити). На 
крају, због интеракције између различитих ћелија на нивоу ткива механизам деловања 
ласера се додатно усложњава. Како се дејство ласера на ткиво може изразити као 
једначина са много непознатих, упркос многим научним сазнањима може се рећи да 
смо још увек далеко од потпуног разумевања механизма деловања зрачења ласера на 
ткива и организам, а поготово на индивидуалне варијације терапијског ефекта. 
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ЗОРАН ЛЕДИНСКИ 
ДОС, БЕОГРАД 
 
ФОТОСИНТЕЗА И ФОТОКА

СИНТЕЗУ
 
1. ФОТОСИНТЕЗА 

 
Кад се спомене термин

хлорофилне асимилације угљен
просте шећере под дејством
одвија у хлоропластима листова
Тимирјазева* утврђено је да
делу електромагнетног спектра
приказан је једначином: 

 
6CO

 
Максимуми ефикасности реакције
430 nm тј. 698 THz (плава). 
 Тумачење ове појаве дато
хлорофила, (Слике 1. и 2.)   
  

Слика 1. Апсорбансе

       
Слика 2. Модел молекула

*Климент Аркадьевич Тимирязев

ФОТОСИНТЕЗА И ФОТОКАТАЛИЗА СА ОСВРТОМ
СИНТЕЗУ ХУМАНОГ D-ВИТАМИНА 

термин фотосинтеза, обично се прво помисли
асимилације угљен диоксида и водене паре и њихову

дејством светлости, уз ослобађање кисеоника
листова биљака и ћелијама цијанобактерија
је да се фотосинтеза одвија при црвеном или
спектра. Бруто материјални биланс овог

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

ефикасности реакције налазе се при 662 nm тј. 453 THz 
 

појаве дато је кроз квантну механику и структуру
    

 
Слика 1. Апсорбансе хлорофила А и B 

 А     B
молекула хлорофила и структуре хлорофила

 
Тимирязев, 1843 – 1920, руски ботаничар и физиолог  
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ОСВРТОМ НА 

помисли на процес 
њихову синтезу у 

кисеоника, а која се 
цијанобактерија. Радовима 

црвеном или плавом 
овог процеса 

453 THz (црвена) и 

структуру молекула 

 
хлорофила А и B  

 



Детектовано је 6 типова
у копненим биљкама. Њихове
за хлорофил А и B, респективно

Хлорофил је у основи
угљоводоника на којима су на
атомима кисеоника и азота
поља хлорина кога формира
Сликом 3.    

Слика
(у преломним тачкама

 
Хлорин је прстенасти део хлорофила
  Алифатични део хлорофила
светлости који ексцитује електрон
Слици 3. Ексцитација се преноси
синтезе. У елементарним актовима
водоником из воде и оксидације
Оксидацијом кисеоника ослобађа
је спреман за апсорпцију новог
 Потребна енергија активације
обзиром на то да је енергетска
стварно потребна светлосна
Неискоришћена енергија емитује
до 2 % у виду флуоресценције
 Тотална енергија – стандардна
ΔH° = -2801 kJ/mol , што објашњава
 Фотосинтеза је истовремено
кванти активирају елементарне
 Енергетски би се укупна
 

6CO2 + 6H2O + 
где су: 
μ – искористивост светлосне
N – Авогадров број, 6.02 
ν – Планкова константа
Q – неискоришћена енергија

 ΔH° – енталпија стварања

типова хлорофила од којих су типови А и B заступљени
Њихове бруто формуле су C55H72O5N4Mg и C55

респективно. 
основи комбинација алифатичних (ланчаних) и цикличних

су на одређеним местима атоми водоника
азота. Атом магнезијума налази се у центру
формирају 5 повезаних прстена, јаснији приказ

 
 

Слика 3. Структура хлорофила B 
преломним тачкама линија налазе се атоми угљеника) 

део хлорофила, одговоран за зелену боју. 
хлорофила има функцију антене. Антена захвата

ексцитује електрон у атому угљеника у зони 2 означеној
се преноси у лигандно поље у коме се одвија

елементарним актовима долази до редукције угљен
и оксидације кисеоника до елементарног
ослобађа се електрон који се деексцитује и

апсорпцију новог фотона. 
енергија активације – ексцитације износи 181 kJ/mol

енергетска искористивост фотосинтезе ниска, 3 % 
светлосна енергија износи бар 6 000 kJ/mol
ергија емитује се у виду топлоте на температури околине

флуоресценције у црвеној области, изнад 700 nm . 
стандардна енталпија стварања глукозе износи
објашњава стабилност шећера. 

истовремено и фотокаталитичка реакција, јер
елементарне акте реакције. 

укупна реакција фотосинтезе могла приказати

O + μ-112Nhν → C6H12O6 + 6O2 – Q + ΔH°

светлосне енергије (<1), 
број, 6.02 ×1023  1/mol, 
константа, 6.626 ×10−34 J⋅s, 

неискоришћена енергија у виду топлоте,   
стварања глукозе. 
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и B заступљени 
55H70O6N4Mg 

ланчаних) и цикличних 
водоника замењени 
центру лигандног 

приказ дат је 

 

Антена захвата квант 
означеној на 
одвија процес 

угљен диоксида 
елементарног стања. 

деексцитује и хлорофил 

181 kJ/mol . С 
ниска, 3 % до 6 %, 

6 000 kJ/mol  глукозе. 
температури околине, и 

глукозе износи  

јер светлосни 

приказати као: 

ΔH° 
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Познавање механизма и енергетике фотосинтезе помаже у пројектовању 
ефикасног осветљења стакленика или пластеника. Потребно је додатно 
познавати дневно потребан циклус осветљавањања (1) ради оптимизације 
резултата у производњи биљака, јер различите биљне врсте захтевају 
различите периоде осветљавања током двадесетчетворочасовног циклуса. Та 
је особина биљака позната као фотопериодизам. То су изгледа одлично 
разумели и узгајивачи индијске конопље, јер је често полиција бивала 
изненађена софистицираношћу инсталација осветљења, грејања и увођења 
угљен диосида, све ради повећања приноса канабиса, у тајним узгајалиштима 
која је полиција открила.   

Историја фотосинтезе процењује се на три милијарде година и то је 
најстарији облик фотокатализе. Зато, у техничким применама уместо појма 
фотосинтеза радије се користи појам фотокатализа, иако се углавном ради о 
синтезама изазваним или подржаним светлошћу, односно оптичким делом 
електромагнетног спектра.  

 

 2. ФОТОКАТАЛИЗА 
 
 Једна од најчешћих индустријских примена фотокатализе је у синтези 
хлороводоника из елементарног водоника и елементарног хлора. 
 Познато је да смеса хлора и водоника експлозивно реагује под 
каталитичким дејством дневне светлости, док је у мраку стабилна. Објашњење 
је следеће: 
 

1. Cl2 + hν → Cl* + Cl* иницијација (активација) 
  

2. Cl* + H2 → HCl + H*          
3. H* + Cl2 → HCl + Cl*  пропагација             
4. Cl* + H2 → HCl + H* 

 
5. Cl* + Cl* → Cl2 
6. H* + H* → H2    терминација 
7. H* + Cl* → HCl 
 

     H2 + Cl2 → 2HCl + 184.096 kJ збирно  
 
Реакција синтезе хлороводоника је изразито егзотермна. Одвија се по 
механизму слободних радикала. У кораку 1., иницијацији, енергетски квант 
светлости разлаже молекул хлора на два радикала (Cl*) и то је манифестација 
фотокаталитичког дејства светлости. У корацима 2., 3. и 4. долази до 
рекомбинације радикала хлора и водоника уз стварање хлороводоника (HCl), 
као коначног продукта. У терминацији нестају радикали.  

Вештина вођења овог процеса састоји се у томе да се обезбеди 
довољно фотона за корак 1. и избегну кораци 5. и 6., како би се повећала 
искористивост реакције и наравно, реакција мора бити довољно спора да не 
буде експлозивна. То се постиже пригушеним осветљењем, хлађењем и 
вишком водоника од око 5% у односу на стехиометријски потребну количину.  

Процес производње одвија се у пламенику који се у основи састоји од 
две коаксијалне цеви. Кроз централну цев струји хлор, а кроз омотач струји 
водоник. На излазу из цеви водоник сагорева у хлору. Сагоревање се обавља у 
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затвореној комори са прозором за посматрање, довод светлости и мерења. 
Систем се осветљава благом љубичастом светлошћу, испод 10 lx, што уз 
хлађење омогућава вођење процеса контролисаном брзином, а не 
експлозивно, (Слика 4.)         

 

 
Слика 4. Пламен сагоревања водоника у хлору 

 
Боја пламена сагоревања водоника у хлору варира од бледе до бљештаво 
беле. Бљештаво бела боја сигнализира блискост експлозивне реакције и 
неопходност интервенције.  

Боја пламена се може одређивати колориметром. Колориметар као 
осетни елемент шаље сигнале вентилима ради регулације протока, 
хладњацима ради регулисања температуре и извору светлости ради 
регулације енергије активације за корак 1. – иницијацију. На тај начин се процес 
производње одржава стабилним (2), како је показано шематски Сликом 5.  

 
 
 
 ВЕНТИЛИ,  ХЛАДЊАК                      ПЛАМЕН     КОЛОРИМЕТАР 
 СВЕТЛОСТ    ХЛОРОВОДОНИКА 

 
                                       алгоритам за регулацију 
 

Слика 5. Шема контроле и регулације процеса сагоревања 
 
Конкретни параметри и хроматске координате су део патента. 
Синтеза хлороводоника је занимљива, јер се катализује и регулише 
светлосним параметрима. 
 Многе органске синтезе које укључују халогеновање, нитрирање или 
сулфоновање су споре, трају сатима. Могу се убрзати – катализовати 
применом светлости, па се трајање процеса скраћује на минуте. Као извори 
светлости раније су коришћене бљескалице, данас се све чешће користе 
ласери, због кохерентност и монохроматичности њихове светлости. Осим што 
се реакције убрзавају, примена ласера одговарајућих снага и фреквенција 
омогућава у органским синтезама позиционирање додатака (нпр. халогена, или 
неког другог једињења) на жељено место у полазном органику, чиме се 
умањује принос нежељених супстанци у реакцијама. На пример да се при 
хидрогенацији уља у масти задрже повољне Ω-3 масне киселине, а да се 
хидрогенују неповољне Ω-6 масне киселине, ексцитацијом циљаних електрона. 
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3. ВИТАМИН D          
 

Повећано занимање за витамином D задњих година узроковано је 
сазнањем да осим што спречава рахитис, због улоге у смањењу ризика 
оболевања од неких облика рака, мултипла склерозе и дијабетеса типа 1 (3). 
Зато је појачан интерес за синтезом овог витамина. Иако је биохемијски D – 
витамин хормон, традиционално се и даље сматра витамином. Уствари 
витамини, ферменти, ензими и хормони су катализатори хемијских и 
биохемијских реакција, а разликују се по месту настанка, месту дејства, 
хемијском саставу и наравно, типу реакције коју катализују. 

Под витамином D обично се подразумева смеса витамина D2 биљног 
порекла и витамина D3 животињског порекла или синтетизованог у људској 
кожи. Оба типа витамина у организам се могу храном уносити као готови 
витамини или у облику тзв. провитамина.  

Провитамин D под дејством ултраљубичастог зрачења конвертује се у 
превитамин D, максимум конверзије одиграва се при таласним дужинама од 
282 nm до 295 nm. Превитамин D се термички и каталитички (на телесној 
температури) конвертује у витамин D и складишти у јетри док се не укаже 
потреба за њим. Бубрези активирају витамин D у случају потребе.           
Шематски, процес изгледа овако: 
 

            hν                         termokat.  
PROVITAMIN D  → PREVITAMIN D → VITAMIN D 

 
Испитивања (3) су показала да је синтеза витамина D in vitro  још увек скоро за 
ред величине неефикаснија по приносу и брзини од синтезе in vivo . То се може 
тумачити следећим релацијама: 
 

 
Горња релација показује фотоизомерију in vivo, све су реакције повратне и 
утрошак витамина D помера равнотежу реакције ка њему. 
 Следећа релација показује реакције фотоизомерије у лабораторијским 
условима, in vitro:   
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Јавља се неповратна реакција фотоизомерије у смеру продукта Тох – 
окситахистерола. Ова реакција је паразитска, јер ремети равнотежу чиме се 
губи витамин D из система. Живи организми су још увек ефикаснији, јер своде 
изомеризацију у Тох на минимум. 
 Иначе, нема битне разлике у ефикасности стварања витамина D под 
природним – Сунчевим светлом или под вештачким изворима UV – зрачења. У 
оба случаја неопходан је опрез при излагању зрачењу, како не би дошло до 
оштећења коже (4). Особе којима су индикована оштећења јетре не би требало 
да се излажу UV – зрачењу, и витамин D да узимају орално, храном или 
евентуално у чистом облику под лекарским надзором. 
 
 

ИЗВОД  
 

Размотрене су реакције фотосинтезе у биљкама, фотокатализе при 
синтези хлороводоника, те комбинација фотосинтезе и фотокатализе при 
стварању витамина D. 
 
SUMMARY 
 
 Plant photosynthesis reactions are shown. Also, the industrial scaled photo 
catalysis of the hydrogen chloride is presented. Finally, the UV – induced D – vitamin 
synthesis is shown. 
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