










 

AНAЛИЗA ЗAХТЕВA ИЗ СТAНДAРДA СРПС;CIE,ISO, IEC,EN  ЗA ОBЛAСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ  

ИНСТAЛAЦИЈA ОСВЕТLJЕNJA 

Аутор: Татјана Марјановић 

 

Упоређивањима  захтева из стандарда СРПС, CIE, ISO, IEC, EN  за  област осветљења, почевши 

од  захтева за безбедност од електрићних инсталација осветљења до захтева за  квалитетом 

инсталација електричног осветтљења, у смислу безбедности по здравље, енергетске 

ефикасности, нивоа осветљености као једног од услова окплине, у овом раду дата је анализа  која 

би после  шире дискусије требало да доведе до  закључака о еквивалентности, идентичности,  

националним одступањима и применљивости истих у нашим условима, ради израде упућујућих 

смерница -   техничких препорука у овој области. 

Увод 

Захтеви за  осветљењем погодним за предвиђени рад се постављају тамо где  постоји могућност 

да ће недостатак осветљења, вероватно, проузроковати ризик.  

Осветљење мора да буде  пројектовано и израђено тако да нема засенчених подручја која би 

могла да проузрокују непријатности и да нема иритирајућег одсјаја које изазива  психолошко и 

физиолошко бљештање. 

У том смислу су постављени захтеви  у стандардима за светлост и осветљење за предвиђени рад. 

Наш  “изворни”  национални стандард СРПС У.Ц9.100:1962 [1] “садржи одредбе чија примена 

треба  да омогући добро виђење, тј, тачно и брзо опажање уз што мањи замор очију” и “служи за 

оцену пројектовања, одржавања и испитивања дневног и електричног осветљења просторије.”  

Ради наставка преиспитивања односно ревизије “изворног” стандарда СРПС У.Ц9.100 iz 1962. 

први преднацрт стандарда за електрично осветљење започет је 1989, у оквиру бизнис плана 

Комисије за осветљење (тада КСН Осв СЗС) чим се појавило  прво издање међународног 

стандарда ISO8995 из 1989,  засновано на  Препоруци CIE29.2 из 1986 [2] (препоруку  израдио Div 

3. CIE). После тога је 2002 објвљено друго издање ISO8995 -1[4]  iz 2002 (ово II издање  израђено 

је као резултат заједничке радне групе CIE TC3-21 . i ISO/TC159, Ergonomics, Subcommittee SC5, 

Ergonomics of dhe physical environment) . 

 

1. Рад на стандардима у области “Светлост и осветљење” 

Комисија за светлост и осветљење  Института за стандардизацију  КС Z169/ИСС (ревидирала је 

постојеће стандарде области “Светлост и осветљење”, усвaјaла је преузимањем и/или 

превођењем нова издања стандарда  и повукла одређене СРПС стандарде у ovoj области.  

На основу Програм рада КС Z169/ИСС се заснива на раду "мирор" комитета  EN (CEN, SENELEC) 

ISO, CIE , Divizioni -1, 2, 3,4,5,6 i 8: 

CEN/TC 50 - Lighting columns and spigots 

CEN/TC 169 - Light and lighting 

ISO/TC 274 - Light and lighting 



ISO/ TC205 - Building environment design 
 
CIEThe International Commission on Illumination (CIE), TC1 - Light and lighting 
 
На основу програма рада, после  2004  преиспитани су постојећи стандарди, а   усвојени  
стандарди било превођењем , било методом преузимања са или без превођења ( “методом 
корице”)  се непрекидно усаглашавају са новим издањима и изменама на међународном плану. 
Списак усвојених српских стандарда из области осветљења исвих међународних може се наћи на 
www iss.rs. 
 
 
2 Осветљење 

Осветљење мора да буде  пројектовано и израђено тако да  минимални захтеви за  осветљењем 
погодним за предвиђену делатност буду испуњени тамо где  постоји могућност да ће недостатак 
осветљења  проузроковати ризик за безбедно кретање и рад, као једног од услова  минималних 
захтева за безбедност  околине  у радној средини. 
У том смислу су постављени захтеви  у стандардима за светлост и осветљење за предвиђену 

делатност. Наш ( “изворни”  национални стандард СРПС У.Ц9.100 [1] “садржи одредбе чија 

примена треба  да омогући добро виђење, тј, тачно и брзо опажање из што мањи замор очију” и 

“служи за оцену пројектовања, одржавања и испитивања дневног и електричног осветљења 

просторије.”  

 2.1  Дневно осветљење 

 Према стандарду EН15193:2007 [5],  табела Ц.8 –Фактор F D,S,n извора дневне светлости за разне 

градове (пример је дат за Атину) познато је да зависи од  оријентације зграде :југ, исток-запад, 

север. за одржавану осветљеност  300lx, 500 lx i 750 lx   

 

Слика 1-Енергетске потребе и коришћење енергије у зградама Tačka 6.5.1 prEН 15193-1.  

 

Предмети су одређени својим обликом и бојом при дневној светлости.  Према стандарду СРПС 

У.Ц9.100 iz 1962 “Природна боја предмета је она боја коју предмети имају при светлости северног, 

лако наоблаченог неба (температуре боје 6 700°K)”, (видети стандард за стандардно небо према 

CIE) на српском језику СРПС ISO 15469:2013-Просторна расподела дневне светлости — 

Стандардно небо према CIE [6], те је тежња да се  електричним осветљењем постигне иста или 

скоро иста боја предмета, истог или приближно истог спектра светлости. При томе фактор  дневне 

светлости  у посматраној  тачки просторије је однос између осветљености  у тој тачки и  спољње 

осветљености  под отвореним небом у истом тренутку.  



Први нацрт стандарда за дневно осветљење израђен је1987 године, а на основу британског 

стандарда BS.. (проф Гавриловић, дипл.арх.) са циљем да се изврши ревизија  “изворног” 

стандарда У.Ц9.100 и тиме одвоји дневно од електричног осветљења, на предлог Комисије за 

осветљење, основане 1985.   

 
2.2  Електрично осветљење  
 
У циљу  чувања енергије,  системи осветљења могу сада да буду уграђени у  управљиве  системе 
за зграду и  системе управљања за улицу лаким повезивањем на будуће паметне мреже. 
 
Од 2004 године у ИСС-у је  донета одлука да се стандарди доносе према регионалним  
стандардима европске заједице,  а израда  стандарда према CIE, ISO и IEC стандардима, je само 
онда када не постоји EН за исте 
 
 
 

                       
Слика 2- Partial expenditуre factor for daylight-dependent electric lighting control   

 
2.2.1 Електричне инсталације осветљења 
 
Излаз у решавању задатака "да опрема не прља мрежу", произвођачи опреме за осветљење 
налазе  у стандардима за управљачке уређаје  (видети серију стандарда објављену после 2009: 
СРПС EН 62386 - Digital adressable lighting interface./.... 
 
Према информацији  са скупа -“Стандардизација система осветљена”  одржаног у просторијама 
Osram GmbH   03.09.2014 у Берлину  ISO/TC274/Н99, заједно  са IEC/TC34 дефинисао се између 
осталог  термин, “lighting system”.   
“Сyстем осветљења”( “lighting system”)  представља скуп извора светлости и/или  сијалица у 
склопу са светиљком и/или припадајућом опремом који задовољава захтеве осветљености у 
примени. 
Напомена 1: Систем за осветљење може да се постави: 

a) као подршка специфичним визуелним задацима  под спецфицираним  условима с обзиром 
на друге захтеве као што су људски комфор, безбедност, појава окружења околине и 
потрошње енергије 

б)  подршка осталим људским задацима,  
Напомена 2. Систем осветљења може да обухвата физичке компоненете, комуникационе 
протоколе, употребу интерфејса, софтвера и мреже ради обезбеђивања управљања и надзирање 
над функцијама 



Електричне инсталације напајане из мреже се пројектују , како је познато  према  код нас 
усвојеном стандарду СРПС EН  60038:2012- Systems aspects for electrical energy sуpply" , [9],  са 
границама  напона напајања 230/400 V ± 10% .Основни термини дати у њему су : 
Називни напон мреже – (Назначени напон опреме)- “Rated voltage”,Назначено подручје напона -

“Rating voltage” Радни напон опреме- “Operated voltage eqуipement” 

Квалитет електричне енергије као робе је веома важан за светлост и  осветљење,  опрему за  

осветљење у смислу трајности и квалитета осветљености. Ради постизања захтева из стандарда 

и декларисаних параметара квалитета  извора светлости произвођачи и испоручиоци  су нашли 

решења у пројектовању интерфејса извор светлости - систем мрежног напајања 

Дакле, произвођачи сијалица су почели производњу електронских предспојних уређаја, 

упревљачких уређаја, дигиталних адресабилних контролера  као јединице за управљање 

електричном инсталацијом осветљења, њеним светлотехничким карактеристикама, количином 

светлости, бојом,  напоном и фреквенцијом 

 

Јединице  могу да се састоје од једне или више одвојених компоненти и могу обухватити средства 

за затамњивање, корекцију фактора снаге и сузбијање радио сметњи, да задовоље  разлике  

карактеристика националних електричних система напајања,  као што су на пример, законска 

ограничења, ограничење испоруке енергије на прикључцима,  или ограничења фактора снаге. 

 

 

После тога концепт јавне и професионалне безбедности који је  добио  свој пун значај у 1960-им и 

1970-им годинама захтева да се безбедност  бави ризицима у областима где људи раде, у: 

производним погонима, фармама, радилиштима  и комерцијалним и резиденцијалним  објекатима. 

IECEE (Electrotechnical Eqуipмent and Components) и успоставља, својим постојањем и радом, 

поузданост рада  електричне опремe и  сигурност по околину. 

Са постављеним условима и реализованим захтевима за опрему за осветљење (сијалице, 
светиљке, грла за сијалице, предспојне уређаје и програмaбилне контролере), за електричне 
инсталације осветљења (Видети Књигу 1,2,3 и 4 „Збиркa стандарда  за електричне инсталације 
ниског напона“ (скуп стандарда HD 384/HD 60364 serije Electrical installations of bуildings (IEC 60364 
series, modified) [8],  и постављене захтеве за Светлост и осветљење (за различите радне 
средине), очекује се да параметри квалитета електричне инсталације осветљења задовоље како 
безбедност за рад опреме за осветљење, тако и фотометријске захтеве у погледу параметара који 
се контролишу, оцењују и чијом  оценом и поређењем са захтевима из стандарда за светлост и 



осветљење  се доказује квалитет осветљења као једног од услова  минималних захтева за 
безбедност  околине  у радној средини. 
  
. 

3. Пoређење захтева за школе из СРПС ISO, IEC, ЦИЕ и EН стандарда 

Као пример према коме су се поредиле врености и вршила анализа захтева  узет је део из Тable 
5.36 — Edуcational premises – Edуcational bуildings.,  SRPS EN 12464-1:2012 Светлост и осветљење 
- Осветљење радних места - Део 1: Радна    места   у затвореном простору [8],  

  
Тачка из  Table 5.35 — Edуcational premises – Нуrsery school, play school , није разматрана.  
 
 
Tabela 1-Упоредна табела 

 

 

Назив 

стандарда/ 

 

 

SRPS EN 12464-

1:2012 

(усвојен преузимањем 

без превођења 

EН12644-1:2011) 

lx 

 

 

Нацрт . на српском 

језику 

JUS ISO8995: 

2002(idt. 

ISO8995:2002 и CIE 

S 008/ /2001 (t.28 st 

15 Tabele) 

 

СРПС.U.C9.100:1962 

Ниво средње 

хоризонталне 

осветљености  за 

.делатност под редним 

бројем 15 према Табели 

1,Табели 2  и Табели 

6стандарда:  

 

Напомен

а 

EН12644

-1:2012 

Назив 

просторије/ 

Ēm 

 

UG

RL 

Uo 

(Emax/

Esr) 

% 

 

 

Ra 

E sr UG

RL 

Uo 

(Emax

/Esr) 

% 

 

Ra E sr UG

RL 

Uo 

(Emax/

Esr) 

% 

 

у 

(Emin/Em

ax) 

% 

 

5.36.1 

Учионице, 

зборнице 

 

300 19 0,60 80 300 19  80 веом

а 

вели

ки 

  1:1,5 Светлост 

треба да 

је са 

могућнош

ћу 

управља

ња -„- 

5.36.4 

Црне, 

зелене и  

беле табле 

 

500 19 0,70 80 500 19  80 вели

ки 

  1.2,5  

5.36.9 

просторије 

за праксу  и 

500 19 0,60 80 500 19  80 веом

а 

вели

ки 

  1:1,5  



лабораториј 

5.36.11 

студио за 

учење 

500 19 0,60 80 500 19  80 вели

ки 

  1:2,5  

5.36.12 

просторије 

за музичку 

обуку 

300 19 0,60 80 300 19  80 мали   1:3  

5.36.13 

Компјутерск

е 

вежбаонице 

(за више 

учесника)  

300 19 0,60 80 500 19  80 -   - , 

ВИДЕТИ 

Т.4.9 

СРПС 

ЕН 

12464-1 

и 4.10 

ISO8995: 

iz 2002 

5.36.15 

Собе и 

радионице 

за припрему  

 

500 22 0,60 80 500 22 - 80 Вео

ма 

вели

ки 

  1:1,5  

5.36.16 

Улазни хол 

 

200 22 0,40 80 -  - - - Вели

ки 

  1:2,5  

5.36.17 

Простор за 

пролазе   и 

ходнике 

 

100 25 0,40 80 - - - - сред

њи 

  1:2,5  

5.36.18 

Stairs  

150 25 0,40 80     сред

нји 

  1:2,5  

5.36.19 

Заједничке 

студентске 

просторије   

и  

200 22 0,40 80 200 22 - 80 Вели

ки 

  1:2,5  



5.36.20 

Просторије 

за 

професоре  

300 19 0,60 80 300 22  80 Вео

ма 

вели

ки 

  1:1,5  

5.36.21 

Библиотека

рске  

просторије) 

200 19 0,60 80 200 19 - 80 Вели

ки) 

  1:2,5  

5.36.22 

 Читаонице 

 

500 19 0,60 80 500 19 - 80 Вео

ма 

вели

ки  

( 

  1:1,5  

5.36.23 

Одлагање 

учила  

 

100 25 0,40 80     сред

њи 

  1:2,5  

5.36.24 

Спортске 

хале, 

гимнастичке 

сале, 

базени за 

пливање 

 

300 22 0,60 80 300 22  80 mali   1:3 Видети 

SRPS 

EН12193 

за 

услове 

тренинга 

и 

(CIE58:1

983 i CIE 

62:1984) 

под а - за сијалице са усијаним влакном 

под б-остале сијалице  

4.1 AНALIZA REZULTATA 

Ниво минималне средње хоризонталне осветљености  за .делатност под реним бројем 15, за 

школе, (делатност која је  узета за пример), изТабеле 1 се оценјује према Табели 2  и Табели 6 

стандарда СРПС.U.C9.100:1962:Дневно и вештачко осветљење просторија у зградама  

4.1.1 за  пролазе и ходнике на пример  на  0,1м од пода, према EN 12464-1:2011 општа 
осветљеност је 100 lx. 
 
4.1.2 за  пролазе и ходнике на пример  на  0,1м од пода, према EN 12464-1:2011 општа 

осветљеност је 100 lx и поређењем се оцењује као "средња" (80 до 150 lx) према 

СРПС.U.C9.100:1962  



4.1.3 Ради компарације испуњења захтева из табеле задатака и активности под бројем 28.у тачки 

5, међународног стандарда  ISO/CIE 8995-1:2002, односно према и 5.36. регионалног  CEN  и 

српског националног стандарда (видети под 4.1.1) за радна места у затвореном простору. СРПС  

EN12464-1:2012  

 

Табела 2-Ниво опште осветлјености 

 

4.2. Према  нацрту стандарда СРПС.ISO8995-1:2002  није дат захтев за пролазе за школе  али 

али  најнижа вредност за  места окупљања студената је 200 lx, а то се према  горе датој Ттабели 2 

 оцењуе као велика вредност за ходнике јер прелази    захтев из   СРПС EN 12464-1:2012. 

 

5.Закључак 

Међународни стандард усвојен прошле године: ISO/CIE11664:2014[6]-  Colorimetry CIE . Coloуr- 
diference formуla, и завршетак  ревизију публикације . 2004-Колориметрија, који је припремила CIE, 
TC1-85  ће унети измене и  наговештава потребу за ревизијом и усклађивање одређених 
стандарда са истим. .Десети нацрт. CIE 15 припремио  је председник prof, dr.Schaнda Jaнoš . 
Десет земаља учествовало је у доношењу истог. После израде 11. нацрта, очекује се усвајање 
коначнog текстa пред објављивање новог издања. 
 
5.1 После одабира на светској сцени  понуђене  опреме и система за осветљење, после 
пројектовања и извођења електричне инсталације осветљења, постављају  се између осталих још  
два неизбежна питања:  
 
5.1.1 - мерење и испитивање квалитета осветљења као једног од услова околине . Тим поводом 
.20. маја 2015 одржан је  Дан  Светске  Метрологије (World metrology), на тему “Meaсуremeнt aнd 
Light”., а у складу са “Iнtrнatioнal  Year  of Light” 
 

Према захтеву за 

делатност из табеле 1 

СРПС.U.C9.100:1962 

Ниво опште 

осветљености: 

минимална просечна 

осветљеност   

 

веома 

мали 

мали средњи велики веома 

велики 

изванред

но велики 

а 

 

30 30 80 150 300 - 

б 

 

50 80 150 300 600 преко 

1000-- 



5.1.2 Опрема за мерење и испитивање  у области осветљења и усвајање стандарда  за опрему за         

мерење осветљености и сјајности односно стандарда   “ISO/CIE 19 476- Characterizatioн of the         

performaнce of illуmiнaнce meterс aнd lуmiнaнce meterс” а према пограму рада   Комисије ИСС   KS 

Z169.  

 

  

5.2 Јануара 2015. гласало се на ново издање  Енергетске перформансе зграде-Modуo 9 prEН    
15193-1 Energy Performance of Bуildings – Energy reqуirements for lighting. daylight or a 
combination of the two and lighting solуtion for all bуildings or places is established by comprehens 
које подржава EU Directive 2010/31/EC za energetskу efikasnost zgrda. 
 

5.3 Како је стандард СРПС У.Ц9.100:1962 у фази преиспитивања, а није у сопротности са новим 
стандардима, потребно је преиспитати  да ли ревизијом одвојити дневно од електричног 
осветљења или не. 
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ZORAN LEDINSKI 
DOS BEOGRAD 
 

DNEVNO ILI VEŠTAČKO OSVETLJENJE? 
 
1. UVOD 
 

Do pre dvadesetak godina u literaturi i sredstvima informisanja navodilo se da 
se na osvetljenje troši oko 15% proizvedene električne energije, te da se zamenom 
inkandescentnih izvora svetlosti izvorima sa pražnjenjem može u regionu veličine i 
stepena razvijenosti Srbije ostvariti ušteda električne energije na nivou jedne 
prosečne elektrane. Tako je sredinom devedesetih godina prošlog veka intenzivirana 
kampanja štednje energije upotrebom energetski efikasnijih izvora svetlosti. Tokom 
zadnjih dvadesetak godina u javnom osveljenju (spoljnem i unutrašnjem) uveliko su 
uvedeni štedljiviji izvori svetlosti, a i mnoga domaćinstva su se preorijentisala na 
takve izvore.  

Tokom 1996. u potpunosti je uvedeno tzv. „letnje računanje vremena“ na 
celokupnim teritorijama Evropske Unije i srednje (u geografskom smislu) Evrope. 
Obrazloženje za uvođenje „letnjeg“ vremena je sledeće:  
„Ideja je da se što više iskoristi dnevna svetlost i tako omoguće prateći ekonomski 
efekti: ušteda energije (jer se manje koristi veštačka svetlost), efikasniji radni dan (jer 
je obdanica duža posle podne, te se večernje aktivnosti obavljaju pri svetlosti Sunca, 
a i đaci se posle podne vraćaju kući za dana) itd. Letnje računanje vreme odgovara 
više onima koji veliki deo dana provode napolju, zatim turizmolozima, prodavcima u 
maloprodaji itd.“ [1]. 

Danas, sa modernizacijom izvora svetlosti i „letnjim vremenom“, udeo 
električne energije upotrebljen za osvetljenje iznosi oko 20%! [2].     
 
2. DNEVNO I VEŠTAČKO OSVETLJENJE 
 

Iako je upotreba efikasnijih izvora svetlosti u porastu, raste i broj primenjenih 
izvora u svrhe javnog i dekorativnog osvetljenja, reklama (svetleće reklame i 
bilbordi), poslovnog osvetljenja, pa i osvetljenja domaćinstava. Zato, iako su 
svetlosni izvori sve ekonomičniji, njihova brojnost ukupno uvećava udeo električne 
energije utrošene na osvetljenje. Deo te energije bukvalno se utroši na „osvetljenje 
svemira“, odnosno svetlosno zagađenje, što je vidljivo na snimcima sa Međunarodne 
svemirske stanice:   

 
   

  
 

Severna Amerika       Evropa, zapadna Azija i severna Afrika 
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Vidi se da što je regija bogatija, to isijava više svetlosti. Izuzetak je izgleda 
Francuska, jer se tamo verovatno koriste svetiljke usmerenijeg isijavanja, pa se 
svetlost ne troši na osvetljavanje svemira.  

Dalje, biće razmotreni efekti pomeranja sata unapred („letnje vreme“). Iako se 
ovo pomeranje vremena izvodi u svetu, ovde će se razmatranje ograničiti na 
područje srednjeevropske časovne zone. Slikom je prikazana karta časovnih zona:  

 

 
 

Vremenske zone Еvrop е: 
 
svetlo 
plava 

Zapadnoevropsko  (grini čko)  vreme  (UTC+0) ne 
prelazi na letnje vreme (Island). 

plava Zapadnoevropsko  (grini čko)  vreme  (UTC+0) 
Zapadnoevropsko (grini čko) letnje vreme  (UTC+1) 

crvena Srednjeevropsko vreme  (UTC+1) 
Srednjeevropsko letnje vreme  (UTC+2) 

 
Bojama su prikazana države koje se nalaze u navedenim časovnim zonama. Između 
dvaju meridijana nalazi se stvarna, geografska srednjeevropska časovna zona, 
između 7,5º i 22,5º istočne geografske dužine, prema Sunčevoj kulminaciji na 15º 
istočne geografske dužine. Iako su Holandija, Belgija, Luksemburg, Francuska i 
Španija geografski u zapadnoevropskoj časovnoj zoni, iz političkih i ekonomskih 
razloga koriste srednjeevropsko vreme. 

Kao glavni razlog uvođenja letnjeg vremena navodi se nastojanje da se radne 
aktivnosti izvode što je moguće više tokom dnevne svetlosti, odnosno prirodnog 
osvetljenja, čime se navodno štedi električna energija jer se manje koristi veštačko 
osvetljenje. Tako se „letnje vreme“ uvodi zadnje nedelje marta, a „zimsko“ zadnje 
nedelje oktobra, jer je u letnjem periodu obdanica duža u odnosu na zimski period. 
Letnje računanje vremena znači da je podne jedan sat pre Sunčeve kulminacije i 
biće razmotreno prvenstveno u severnom umerenom pojasu, između severnog 
povratnika i severnog polarnika (sledeća slika).   
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Kada se govori o pomeranju časovnika, često se spominje tzv. „prirodno 

vreme“. Ustvari svako mereno vreme je dogovorna kategorija. Svet je u prvoj 
aproksimaciji podeljen na 24 časovne zone. Svaka časovna zona široka je 15º. Nulti 
meridijan po dogovoru prolazi kroz londonski Grinič i od 7,5º zapadne dužine do 7,5º 
istočne dužine je područje griničkog (zapadnoevropskog) vremena, računajući 
Sunčevu kulminaciju na nultom meridijanu. Istočno od 7,5º istočne dužine nalazi se 
srednjevropska zona sa Sunčevom kulminacijom na 15º istočne dužine. Ako je na 
15º istočne dužine podne, na 22,5º biće 12 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, a 
na 7,5º istočne dužine biće 11 sati i 30 minuta. Sva lokalna vremena unutar granica 
7,5º istočne dužine i 22,5º istočne dužine se izjednačuju, što za posledicu ima da 
Sunce na 22,5º istočne dužine izlazi i zalazi 1 sat ranije u odnosu na 7,5º istočne 
dužine. Jednom stepenu dužine odgovara vremenski ekvivalent od 4 minuta. To 
praktično znači da kada u Beogradu (20,5º istočne dužine) izađe Sunce, u Zagrebu 
(16º istočne dužine) noć če trajati još 18 minuta, a u Velenju (15º istočne dužine) još 
30 minuta. Razmatrana su navedena mesta jer su na približno istoj, ±1° geografskoj 
širini, pa praktično nema uticaja geografske širine na trajanje obdanice. Inače, sama 
Srbija nalazi se između 19º i 23º istočne dužine, što znači do 16 minuta razlike u 
lokalnim vremenima.  
 Šta to sve znači, objasniće se kroz glavne dnevne aktivnosti ljudi: 

 
            proleće/jesen 21. mart 

 
 
 
 

 
 
 

    jesen/proleće 23. septembar 
 

 
 

severni povratnik 

južni povratnik 
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Odlazak na posao  
  

Suprotno uvreženom mišljenju da je „evropsko radno vreme“ od 9 sati do 17 
sati, većina zaposlenih u industriji, transportu, komunalnim delatnostima, trgovini i 
ugostiteljstvu počinju svoje radne aktivnosti u 7 sati ujutro, a u slučaju smenskog 
rada u 6 sati. Radno vreme od 9 do 17 sati rezervisano je uglavnom za kancelarijske 
i upravne poslove, što je ipak manjina zaposlenih. 
 Ako je potrebno poći na posao 1 sat ranije, to znači da intenzivno kretanje po 
saobraćajnicama započinje oko 5 sati ujutro. Na prostoru Srbije, koja je najistočnije u 
srednjeevropskoj zoni, upotrebljiva dnevna svetlost u vremenu između 5 i 6 sati  je u 
periodu od polovine juna do pred kraj avgusta. „Letnje vreme“ traje od kraja marta do 
kraja oktobra. Da nema pomeranja časovnika, upotrebljiva dnevna svetlost bila bi 
oko 5 sati ujutro od početka maja do sredine septembra! Za teritorije zapadno od 
Srbije kašnjenje u pojavi dana na geografskim širinama ispod 50º severne širine 
iznosi i do dva sata s obzirom na to da Beneluks, Francuska i Španija, iako 
zapadnoevropske zemlje primenjuju srednjeevropsko vreme.   

Posledica: Javno osvetljenje mora biti uključeno i to u punom intenzitetu (gde 
postoji regulacija osvetljenja), za skoro celi period „letnjeg vremena“. Jasno je da tu 
uštede električne energije nema, čak se troši i više!  
 
Radne aktivnosti      
 
 Praksa je pokazala da potrebe za lokalnim osvetljenjem ne zavise mnogo od 
prisustva dnevne svetlosti. Nešto se može uštedeti na opštem osvetljenju u 
prostorijama koje su plitke u odnosu na prozore, a to su kancelarije privilegovanijih 
zaposlenih, kojih nema mnogo. U industriji i trgovini gotovo i da nema razlike u 
potrebama za veštačkim osvetljenjem tokom dana u zavisnosti od dnevne svetlosti. 
 
Ostalo  
 

Severnije zemlje, iznad 50º severne širine (Benluks, Severna Nemačka, 
Skandinavija i Pribaltik), poznaju fenomen letnjih „belih noći“, jer sa porastom 
geografske širine, leti se znatno produžava obdanica (videti gornju sliku), tako da i 
krajem avgusta u tim zemljama je dan i posle 22 sata. Zato je pomeranje sata na tim 
prostorima besmisleno, čak i štetno jer se dan produžava duboko u noćne sate i ljudi 
su prinuđeni da na počinak idu po dnevnoj svetlosti, što mnogi medicinari zameraju. 
  

Slična razmatranja mogla bi se primeniti i na druga područja, tj. druge 
časovne zone. 

Treba napomenuti da u tropskom pojasu (između povratnika), pa i u 
suptropskim pojasevima (između 23,5 º i oko 30º severne i južne širine) praktično i 
nema razlike u trajanju dana i noći tokom godine, što znači da je za veći deo Planete 
nepotrebno pomeranje sata. 
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3. ZAKLJU ČAK   
 

Uvođenje „letnjeg vremena“ u Evropi je započelo sedamdesetih godina XX 
veka. U SFRJ se time započelo 1983. godine kad se i tadašnja Zapadna Nemačka 
priključila pomeranju časovnika. Evropska Unija je 1996. ozakonila ovo pomeranje, s 
tim da se do 2006. završi analiza i da izveštaj o efektima pomeranja časovnika. 
Izveštaj ni do danas (2015.) nije urađen.  

Po svemu, a i po ovom kratkom razmatranju sudeći, neke koristi od „letnjeg 
vremena“ nema. Može se u periodici i medijima naći poneka analiza lekara koji tvrde 
da organizmu treba i po dve nedelje da se prilagodi promeni časovnika. 

Rusija i Island su utvrdile da nema koristi o promeni vremena i sa tom 
praksom su prekinule 2014. smatrajući praksu promene vremena greškom. 

Birokrate Evropske Unije i dalje ne priznaju besmislenost „letnjeg i zimskog“ 
vremena, tako da se ne zna do kada će ove promene ići. Birokratija ne priznaje 
greške. I dalje se koriste floskule o štednji energije, smanjenju emisije ugljen 
dioksida, smanjenju globalnog zagrevanja i očuvanju ozonskog omotača. 

Osvetljenje najmanje doprinosi kroz troškove ili štednju razlozma za uvođenje 
letnjeg i zimskog vremena.  

Zaključak: „Birokratijo teška li si“!          
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HISTORIJAT RAZVOJA SVETLOSNOG OBELEŽAVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU 
 

1. Uvod 
Sve do 17. decembra 1903.g., kada se avion braće Right uspeo da se vine u vazduh, čovečanstvo je moglo samo 

zavidno da gleda očaravajuće letenje ptica. Od tog prvog pokušaja, koji je trajao samo 12 sec., sa dužinom od 36 m 
na visini od 3 m, letenje je nezaustavljivo napredovalo. Već 1909.g. je usledio je uspešan prelet kanala La Manche, 
do 1914.g. ostvareni su prvi rekordi u vremenskom trajanju leta, stvaren je brzinski rekord od 208 km/sat i letenje 
je prešlo iz oblasti prvih ispitivanja i zabave u oblast stvarnog saobraćaja. Brzi razvoj letelica, razvitak vazdušnog 
saobraćaja, izgradnja aerodroma i razvoj svetlosnih signalnih, radionavigacionih i drugih sredstava predstavlja 
najvažniju karakteristiku napretka u 20. veku, što se može uporediti sa sadašnjim još bržim razvojem 
telekomunikacionih i računarskih tehnologija u sadašnjosti.  

Opis tehničkih rešenja za sigurno obeležavanje mesta za sletanje i poletanje, koja su tada isključivo imala 
travnate površine, tražili su već već pioniri letenja – uzor su predstavljala signalna sredstva korišćena u brodskom 
(svetlosni farovi, signalne lampe) i železničkom saobraćaju (svetlosni signali i njihove boje). Sva nova signalna i 
obeležavajuća sredstva morala su da se prilagode novom, trodimenzionalnom, načinu kretanja. Pri brzom kretanju 
u vazdušnom prostoru, bržem od linearnog kretanja broda ili voza, postojali su određeni negativni faktori njegove 
orijentacije - znatna rastojanja između oka pilota i orijentacionih tačaka na zemlji, različiti vremenski uslovi i noćna 
tama. Iako je u vremenu prvih komercijalnih letova bila već duži period u upotrebi radio-telegrafija, prvi piloti su 
bili pri orijentaciji oslonjeni samo na svoj vid i na početak radio-komunikacija na relaciji „Zemlja - Vazduh“ moralo 
je da se čeka do razvoja novih tehnologija, koje su omogućile smanjenje dimenzija i težine ove vrste opreme.   

Prvi aerodromi nisu bili građeni prema određenom opšteprihvaćenom dizajnu, propisima i regulativama u 
sadašnjem smislu. U današnje vreme većina aerodroma raspolaže uređajima za letenje u uslovima dobre vidljivosti 
(Visual Flight Rules - VFR) i letenje pomoću radionavigacionih sredstava (Instrumental Flight Rules - IFR), što ih 
osposobljava za neprekidan dnevni i noćni saobraćaj. 

U vreme prvih letova pilot je dobijao sve potrebne detalje (trasa, meteorološki podaci i dr.) od zemaljskih službi 
pre starta svog aviona – posle poletanja, pa sve do sletanja bio je bez ikakve komunikacije sa zemljom. Takav 
nedostatak su morala da nadomeste vizuelna i svetlosna sredstva za obeležavanje vazdušnih koridora letenja, za 
pouzdanu identifikaciju lokacije ciljnog aerodroma i obeležavanje površina namenjenih za sletanje/poletanje 
(poletno-sletne staze), vožnju (rulnih staza) i parkiranje aviona (platformi). Zemaljske službe bile su tek u tridesetim 
godinama prošlog veka proširene za Kontrolu letenja (Air Traffic Control), koja je preuzela u zoni svakog aerodroma 
daljinsko upravljanje Sistemima svetlosnog obeležavanja (SSO). 

 

2. Razvoj aeronautičkih navigacionih sredstava (ANS) 
Piloti prvih aviona mogli su dakle da se oslone samo na mapu, kompas i časovnik i leteli su samo danju na malim 

visinama (od 200 do 500 m), na kojima su se mogli orijentisati prema putevima i železničkim prugama. Razvoj 
aviosaobraćaja, prvo pošte a kasnije i putnika, sve više je tražio letenje u skoro svim uslovima - noću i u pogoršanim 
vremenskim prilikama (magla, kiša, sneg i sl.). Zahtevi na povećanje bezbednosti letenja rezultirali su osnivanjem 
organizacija, čiji stručnjaci su razvijali i standardizovali izgled pojedinih dnevnih i noćnih oznaka za obeležavanje 
vazdušnih koridora, prepreka za letenje, za vizuelno lociranje aerodroma, za obeležavanje prilaza aerodromu i za 
kretanje po manevarskih površinama posle sletanja odnosno pre poletanja. Prva takva organizacija bila je pod 
nazivom National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) osnovana već 1905.g. ukazom predsednika u U.S.A. 
U Evropi je 1919 godini osnovana organizacija za standardizaciju i razvoj aeronautičkih navigacionih sredstava pod 
nazivom „Commission Internationale de Navigation Aérienne“ (CINA), koju je prihvatilo oko 30 evropskih zemalja. 
Tog datuma počinje stalan razvoj i standardizacija nove tehničke i druge opreme i napuštanje prvih raspoloživih 
sredstava, kao što su bile - vatra, pirotehnika, i petrolejski fenjeri.  

 

3. Aeronautička navigaciona sredstva za obežavanje vazdušnih koridora 
Prva sredstva za obeležavanje trase bili su Rotacioni svetlosni farovi (Rotation Beacon) odnosno Aeronautički 

farovi (Aeronautical Beacon), koja su se u U.S.A. i u Evropi upotrebljavala od 1921.g. Farovi su u propisima definisani 
kao „vazduhoplovno svetlo na površini zemlje koje je stalno ili povremeno vidljivo u svim azimutima, a kojim se 
obeležava posebna tačka na površini zemlje“.  

Farovi, koji su bili smešteni na posebnim tornjevima visine oko 16 m raspoređenim na  svakih 20 – 30 km, 
emitovali su u horizontali i vertikali bljeskove, koji su u Morzeovoj abecedi pokazivali kodnu oznaku fara a time 
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omogućavali bolju orijentaciju. Svaki od farova je imao svoju oznaku smeštenu po pravilu na krovu kućice 
dizelelektričnog generatora, u podnožju tornja bile su u smeru sledećeg tornja izbetonirane velike strelice.  

 
Sistem svetlosnih farova u USA omogućio je da već 1923.g. vazdušni trasport pošte između istočne i zapadne 

granice te države preuzme primat nad železnicom. U Evropi je bio prvi komercijalni međunarodni noćni let, do 
koga je došlo 9. septembra daleke 1923.g. na trasi Beograd (Pančevo) - Bukurest, imao za cilj skraćenje vremena 
leta i preuzimanje primata vazdušnog nad železničkim saobraćajem. Naime Francusko-Rumunska aviokompanija 
CFRN (Compagnie franco-roumaine de navigation aérienne) odnosno CIDNA (Compagnie Internationale de 
Navigation aérienne) rešila je da na liniji Paris-Istambul ostvari bolje vreme od železnice i da tako pobedi čuveni voz 
Orient expres. Letovi aviona sa 5 ili 8 putnika na toj liniji su preko aerodroma - Pariz-Štrazburg – Prag – Beč – 
Budimpešta – Beograd – Bukurešt - Istanbul trajali 3 dana, što znači da se skraćenje vremena moglo ostvariti samo 
noćni letom.   

 

4. Aeronautička navigaciona sredstva za obežavanje prepreka u vazduhoplovstvu 
Prepreke za vazdušnu plovidbu predstavljaju svi stalni ili privremeni, nepokretni ili pokretni objekti ili njihovi 

delovi, koji se nalaze u prostoru namenjenom za kretanje vazduhoplova ili koji nadvišavaju određenu visinu 
neophodnu za bezbedno letenje. Za obeležavanje takvih prepreka koristile su se već tada dnevne i noćne oznake.  

Noćne identifikacione oznake su predstavljale svetiljke crvene svetlosti smeštane po obodu ili konturama 
objekta. Kod posebno opasnih objekata koristili su se jedan ili više svetlosnih farova.  

 
 

5. Aeronautička navigaciona sredstva za obežavanje lokacije aerodroma 
Aerodrom je predstavljao najvažniju tačku pri kraju leta i stoga je bilo važno dnevno i noćno obeležavanje 

njegove lokacije i identifikacije. Aerodromski far (Aerodrome Beacon) je korišćen od prvih godina letenja i razvijen u 
sledećim godinama napretka vazdušnog saobraćaja (identifikacioni svetlosni farovi).  

� Aerodromske dnevne oznake – oznaka je sadržala ime aerodroma vidljivo sa svih strana. Slova su bila 3 m 
visoka, za njihovo formiranje bile su najčešće korišćene belo obojene cigle ili pesak. Orijentacija oznake je 
bila „zapad – istok“, kod većih aerodroma sa više RWY u raznim smerovima natpis je bio u krugu. 

� Aerodromski far lokacije aerodroma – ova vrsta fara pomagala je pilotu da uoči lokaciju aerodroma sa 
rastojanja od oko 50 km. Ova vrsta fara bila je, shodno farovima korišćenim u mornarici, smeštana izvan 
uže lokacije aerodroma, i to na pogodnom uzvišenju ili na posebnom tornju. Far je emitovao naizmenične 
bljeskove bele i zelene svetlosti u intervalu od min. 0,1 sec. i sastojao se od horizontalnog metalnog 
cilindera sa optikom i sa svetlosnim izvorom 500 W (mali farovi) odnosno od 1 do 3 kW (standardna 
veličina fara). 

� Aerodromski far identifikacije aerodroma – dodeljena kodna oznaka aerodroma sastojala se od jednog ili 
dva slova Morzeovog koda. Kodna oznaka je emitovana zelenom bojom  u trajanju od 1,5 do 2 sec. u svim 
smerovima sa vidljivošću do 5 – 10 km od lokacije aerodroma.   

 
 

6. Aeronautička navigaciona sredstva za obežavanje aerodromskih površina 
U sledeću navigacionu opremu spadaju oznake namenjene pravilnom sletanju/poletanju aviona i bezbednoj 

vožnji po manevarskim površinama. U sadašnje vreme, kada se avioni upravljaju prema zemaljskim radio-
navigacionim sredstavima sistema ILS (Instrument Landing System), predstavljaju sve vrste obeležavanja 
sekundarnu navigacionu opremu. Međutim u počecima vazdušnog saobraćaja ova oprema je bila za pilote 
primarna navigaciona oprema, što znači da su avioni  mogli da lete samo uslovima dobre vidljivosti – što i sada važi 
za „NON CATEGORY“ aerodrome (sportski i manji aerodromi).  

U prvu grupu SSO spadaju navigacione oznake, koje prilikom pripreme za sletanje pružaju osnovnu 
orijentaciju o položaju ose PSS i o lokaciji Praga. Kao dnevne oznake prilaza korišćeni su drveni obojeni pokazivači 
(markeri) postavljani na međusobnom rastojanju od 50 – 100 m do rastojanja 900 m od praga.  

Prve svetiljke su bile postavljene u drugoj polovini 1920.g. - za noćno letenje koristile su se svesmerne svetiljke 
crvene boje poređane u nizu u osi ispred PSS i iza praga levo od te ose. Međusobno rastojanje i standardna dužina 
niza pratile su konfiguraciju dnevnih oznaka. Od 1930 g. možemo pratiti razvoj svetlosnih sistema, koji su bili 
usmereni ka pronalaženju najboljeg načina prikazivanja svetlosne linije produžene ose PSS (Extended Centre Line of 
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the RWY) sa poprečno postavljenim svetlima (prečke odluke - Decision Bars) na određenom rastojanju od Praga 
PSS i načina pokazivanja ispravnog nagiba poniranja (Visual Slope Indicator). Razvoj ovih sistema je trajao do 1949 
g., kada su stručnjaci organizacije ICAO birali između 3 sistema - britanski (Prilazna svetla sa prečkama - Calvert), 
francuski (forma izmeštenog prilaznih svetala sa prečkama) i američki (svetlosna silazna putanja - Slope Line 
System. Stručna komisija je preporučila kao najbolji sistem britanski, nazvan po svom autoru E.S. Kalvertu (E.S. 
Calvert). Ovaj sistem, koji od svetlosne ose sistema dužine 900 m i prečki postavljenih na svakih 150 m formirao 
„svetlosni levak“ i tako je najbolje podržavao tražene zahteve. Ovaj način približenja PSS najviše je odgovarao 
pilotima transportnih i putničkih aviona tadašnje generacije, koji su bili u u najvećoj meri zastupljeni tipom DC - 3.  

Istovremeno je došlo i do razvoja i definisanja druge grupe SSO, čija sredstva daju pilotu svojom 
konfiguracijom, bojama i intenzitetom informacije o položaju i dimenzijama PSS i RS. Neki od principa SSO, koji 
su bili svojih početaka menjani i unapređivani, primenjuju se i danas.  

Prvobitni svetlosni  sistem sa jednim redom svetala dužine barem 1.000 m i sa međusobnim razmakom od 100 
m, koje je pilot imao sa leve strane se kasnije menja u dva paralelna reda svetala između kojih se avion prizemljuje. 
Početak i kraj staze je bio obeležen sa  2 ili 4 svetla postavljenih upravno na red ivičnih svetala. Na početku staze se 
već tada koristile svetiljke sa zelenim filterima, dok su na kraju bila svetla crvena – ovaj princip se koristi i u 
današnjim danima. Kao podnožja svetiljki koristili su se po pravilu  granični markeri, sva svetla su se uključivala 
odjednom. Poletno-sletne staze sa čvrstim kolovozom su se obeležavale kao i dana - po ivicama su svetiljke bele 
boje, koja se u poslednjih 450 m (danas je rastojanje 600 m) pre kraja PSS menja u žutu. Prag staze je bio obeležen 
svetiljkama zelene boje, kraj staze svetiljkama crvene boje – što se koristi i danas.  

U istom periodu pojavljuje se prva oprema za osvetljenje površina, što je predstavljalo  vizuelnu pomoć pilotima 
tokom sletanja, uzletanja i kao i kretanja letelica po aerodromskim manevarskim površinama. Za te svrhe su se 
upotrebljavali reflektori, koji su bili veoma često transportovani na kamionima.  

 

7. Svetlosna oprema i elektroenergetsko napajanje 
Korišćenje svetlosnih izvora i odgovarajućeg sistema elektroenergetskog napajanja bilo je uslovljeno tipom 

tražene opreme. Od prvih godina je u avio saobraćaju dominirao zahtev za obezbeđenje dobre orijentacije u 
uslovima noćnog letenja i stoga je razvoj bio usmeren ka izradi aeronautičkih svetlosnih farova za obeležavanja 
trase letenja i lokacije ciljnog aerodroma – traženo je da pri dobroj vidljivosti pilot mora sa visine od oko 500 m 
uoči zrak fara sa rastojanja od oko 150 km. Razvijani su dakle jaki svetlosni farovi sa elektrolučnim lampama i 
ogledalima velikih razmera koji su omogućavali emisiju jakih svetlosnih snopova u smeru aviona.  

Razvoj drugog dela svetlosnog obeležavanja odnosio na manevarske površine i za ove potrebe je bilo bilo 
neophodno razviti adekvatnu svetlosnu opremu i sistem napajanja. S obzirom da ova svetlosna oprema mora 
pouzdano pokazivati smer i nagib prilaza aerodromu uz tačno obeležavanje dimenzija manevarskih površina bilo je 
potrebno pronaći i razviti sistem, koji omogućava identično isijavanje (isti svetlosni intenzitet) svih sijalica uz 
istovetno povećavanje/smanjivanje intenziteta u tri ili pet stepena. Sistem je pronađen u povezivanje svetiljki 
pojedinih svetlosnih celina (Prilazna svetla, Ivične svetiljke itd.) u serijske strujne krugove, koji su veoma pouzdani i 
pogodni za rukovanje i održavanje.  

Šema serijskog napajanja u sistemu sa stalnom strujom (maksimalna 6,6 A, minimalna 2,6 A) i promenljivim 
naponom, koji zavisi od opterećenja u strujnom krugu, prikazan je na sledećoj slici.  

Prve verzije svetiljki bile su opremljene inkadescentnim sijalicama, kasnije su korišćene fluorescentne (neon) 
cevi da bi u šezdesetim godinama došle u isključivu upotrebu halogenske sijalice. U najnovije vreme ulazi u 
upotrebu LED tehnologija. Svetlosne karakteristike svetlosnih izvora i svetiljki namenjenih za SSO aerodroma, 
njihova primena na propisanim lokacijama i rastojanjima, vrsta elektroenergetskog napajanja sa načinom 
upravljanja i monitoringa danas je tačno propisana u međunarodnim preporukama ICAO. 

 

8. Ostala sredstva 
Veoma važan podatak za pilota pri manevru sletanja ili poletanja su podaci o smeru i jačini vetra. U uslovima 

vizuelnog letenja piloti su ove podatke mogli da dobiju samo da posmatrajem osvetljenog indikatora smera vetra 
odnosno osvetljenog indikatora smera sletanja. Od početka korišćenja radioveza piloti ove podatke dobijaju od 
kontrole letenja, međutim postavljanje ovih sredstava je propisano i danas.  

Sledeća slika pokazuje opremanje aerodroma farom za obeležavanje lokacije aerodroma, farom za identifikaciju 
aerodroma i sredstvima za pokazivanje smera vetra i smera sletanja. 

���� Pokazivač smera vetra – je indikator smera prizemnog vetra, na osnovu koga mogu iskusniji piloti da 
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procene takođe jačinu vetra. Visina stuba je bila od 4,5 do 6 m, stub je imao okretni rotacioni prsten za 
pričvršćenje tekstilnog rukavca minimalne dužine 3,6 m sa prečnikom 0,9 m. U najširem delu se nalazila kao 
ukrućenje korpa od pruća, iznad rukavca su bili smešteni reflektori za osvetljenje rukavca. Na vrhu stuba 
nalazila se svetiljka za obeležavanje prepreka.  

���� Pokazivač smera sletanja  – napravljen je kao znak u obliku slova „T“, koji je je pokazivalo pilotu smer 
sletanja. Znak bele ili naranđaste boje, koji je bio i bio noću osvetljen, bio je kao i danas smeštan ispred ili 
pored PSS. Na aerodromima je morala postajati služba, koja se brinula za aktualizaciju njegovog položaj – u 
slučaju da nije mogao biti položaj slova T aktualizovan, oznaka je morala biti pokrivena. 

 

9. Zaključak 
Prateći razvoj vizuelnih sredstava namenjenih obavljanju redovnom poštanskom, putničkom i teretnom 

saobraćaju dolazi se do zaključka da su odgovarajuća tehnička rešenja birana i razvijana veoma pažljivo i stavljana u 
rad tek posle izvršenih ispitivanja i funkcionalnih proba. Posle prvog perioda, može se reći stihijskog, razvoja dolazi 
do perioda stvaranja međunarodnih organizacija zaduženih za razvoj i standardizaciju vizuelnih sredstava. Primena 
jedinstvenih standarda u vazduhoplovstvu doprinela je visokom stepenu bezbednosti u vazdušnom saobraćaju. 
Svim konstrukterima vizuelnih sredstava može se zahvaliti za kvalitet primenjenih rešenja, jer se većina njihovih 
rešenja koristi i danas.  

 

U predavanju je korišćena sledeća literatura ili materijali: 

1. Historijat Francusko-Rumunske aviokompanije CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation aérienne). 
2. Historijat razvoja U.S. air mail, Wikipedia 
3. Ing. Karel Závodský a kol. „Historie řízení letového provozu 1910 - 2010“, Češka republika Prag 2015. 
4. International standards and recommended practises, Aerodromes, Annex 14, Volume I, Aerodrome Design 

and Operations. 
5. Aerodrome Design Manual. 
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Indikatori energetske efikasnosti (IEE) su značajan pokazatelj na osnovu 
kojeg zaključujemo moućnost uštede energije,odnosno smanjenje potrošnje 
prilikom primene mera za povećanje energetske efikasnosti.   

                                           
IEE imaju veoma važan značaj u organizovanju energetskog 

menadžmenta u opštinama,a samim tim utiču na sprovođenje mera uštede i 
formiranja jasnog uvida o korišćenju energije u procesu  kreiranja energetske 
politike opština.IEE postoje u svim tehničkim sistemima koji u svom radu koriste 
energiju i oni nam daju uvid u mogućnost smanjenja   njihove potrošnje i 
povećanje stepena iskorišćenja . 
I EE javnog osvetljenja (IEEJO) predstavljaju značajan faktor u uštedi u 
električne energije,i njihovim praćenjem utičemo na povećanju energetske 
efikasnosi u sistemu javnog osvetljenja. 
Održavanje sistem javnog osvetljenja na teritoriji grada Kragujevca je pod 
ingerencijom skupštine grada dok je  vlasnik elektroenergetske opreme 
ED,,Elektrošumadija” Kragujevac .Postoji  tendencija da deo opreme pređe u 
vlasništvo grada jer svi novi projekti koji su izvedeni u poslednje četiri  godine 
izvedeni su bez učešća elektrodistribucije, tako da je ta oprema u vlasništvu 
grada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Javno osvetljenje predstavlja bitan pokazatelj razvoja jednog grada i bitan 
faktor u poboljšanju uslova života njegovih stanovnika.Sami tim utiče na 
poboljšanje  vizuelnog efekta i na stvaranje pozitivnog utiska o veličini i 
razvijenosti jednog grada.   
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
U sistemu javnog osvetljenja definisani su sledeći  IEEJO : 
 

Broj sijaličnih mesta po glavi stanovnika – Iss  [svetiljki / stanovnik] 
 

Broj mesta sa svetiljkama / km osvetljenih ulica – Isu  [svetiljki / km ] 
 

Potrošnja električne energije / mesta sa svetiljkama- Ies  [kWh / svetiljki] 
 

Potrošnja električne energije / km osvetljenih ulica- Ieu  [kWh / km] 
 

Potrošnja električne energije za osvetljenje po stanovniku - Iest  [kwh / stanovnik] 
 
 
 
 
 
 

Proračun IEEJO na teritoriji grada Kragujevca predstavljao je obiman 
posao na prikupljanju i ažuriranju postojećih podataka o potrošnji električne 
energije za JO,broju svetiljki,dužini osvetljenih ulica i broju stanovnika 
Potrošnja električne energije koja se potroši za JO uzeta je zbirno po mesecima 
za 2014 godinu i ona iznosi : 
 
 
Wjo =16.213.048 kWh 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Najteži deo u prikupljanju podtaka predstavljao je broj ukupno instalisanih 
svetiljki.Polaz za ažuriranje ovih poataka predstavljala je studuja  ,,Rekonstrukcija 
javnog osvetljenja” urađena od strane firme   Minel-Schreder  koja predstavlja 
tehničko-ekonomsku analizu  za rekonstrukciju JO na teritoriji grada Kragujevca 
sa ciljem za poboljšanje infrastrukture grada i povećanjem stepena njegovog 
razvoja.Ovom studijom predviđena je zamena postojećih svetiljki sa živinim i 
natrijumovim sjalicama visokog pritiska sa novim svetiljkma sa sijalicama visokog 
pritiska.Prema ovoj studiji na teritoriji Gada Kagujevca zajedno sa okolnim selima 
do 2007 godine ukupan broj svetiljki je Nsvs = 13.903 .Za poslednjih sedam 
godina izvršeno je ažuriranje  broja zamenjenih i novopostavljenih svetiljki za 
svaku godinu.Ovu cifru predstavlja broj novih svetiljki postavljenih od strane  
ED,,Elektrošumadija” i Gradske uprave za urbanizam i izgradnju i ona iznosi: 
 

∆Nsv = 8742 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako da je ukupan broj svetiljki na teritoriji grada Kragujevca : 
 

Nsv  = Nsvs  + ∆ Nsv  = 13.903 + 8742 
 
Nsv = 22.645 
 
Dužina osvetljenih ulica je izračunata na osnovu postojeće mreže , broja stubova i 
broja svetiljki koji su ažuritrani od strane ED,,Elektrošumadija Kragujevac i on 
iznosi : 
 
D  = 942 km 
 
Broj stanovnika na teritoriji grada Kragujevca je uzet na osnovu poslednjeg popisa 
stanovništva iznosi : 
 
Nst  = 170.000 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Na osnovu predhodno ažuriranih podataka možemo izračunati IEEJO : 
 

Isst = 
Nst

Nsv
= 0,13 [svetiljki / stanovnik] 

 
 

Isu = 
D

Nsv
= 24,04 [svetiljki / km ] 

 
 

Ies = 
Nsv

Wjo
= 715,97 [kWh / svetiljki] 

 
 

Ieu = 
D

Wjo
= 17211,30 [kWh / km] 

 
 

Iest = 
Nst

Wjo
= 95,37 [kWh / stanovnik] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
U cilju postizanja energetski efikasnog javnog osvetljenja primenom postojeće 
studije mogu se ostvariti velike uštede u potrošnji električne energije.Primenom 
odgovarajućih mera ovaj proces se sprovodi uz odgovarajuće teškoće.Svetiljke sa 
živinim sijalicama se izbacuju iz upotrebe i  umesto njih postavljaju se natrijumove 
sijalice visokog pritiska i metal halogene.Primenom postojeće studije u potpunosti 
možemo izračunati  koja će biti vrednost pojedinih IEE ,a samim tim i 
odgovarajuća ušteda.Indikatori koji se mogu izračunati zamenm odovarajućih 
svetiljki su : 
 
 
 
 



 
 
 
 

1Ies = 
Nst

Wjo1
 

 
 

1Ieu = 
D

Wjo1
 

 
 

1Iest = 
Nsv

Wjo1
 

 
Vrednost 1Wjo n predstavlj potrošnu električne energije  predviđenu studijom 

uvećanom za vrednost električne energije  novih  investicija na području grada i 
ona je dobijena sabiranjem sledećih vrednosti : 
 
 

1Wjo = Wjos + ∆Wjo  

 

∆Wjo -električna energija koju potroše sevtiljke novih investicija 

 
Wjos - električna energija koju potroše zamenjene svetiljke predviđene studijom  

 
 
 
 
 
 
 
 Wjos = 5.341.359,27 kWh 

 

∆Wjo =1.369.491,6 kWh 

 
1Wjo = 6.710.850,87 kWh 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Na osnovu predhodnog dobijeni su sledeće vrednosti IFF : 
 
 

1Ies = 
Nsv

Wjo1
= 296,35 [kWh / svetiljki] 

 

1Ieu = 
D

Wjo1
= 7124,05  [kWh / km] 

 
 

1Iest = 
Nst

Wjo1
= 39,48 [kWh / stanovnik] 



  

OSVETLJENJE AERODROMSKIH I HELIDROMSKIH RADNIH POVRŠINA 
Uslužne površine aerodroma i helidroma su terminalske i druge platforme namenjene za 

uparkiravanje aviona posle njihovog sletanja i pre ponovnog poletanja. Na svim uslužnim 
površinama moraju biti obezbeđeni uslovi neophodni za noćni prihvat i otpremu aviona, putnika i 
manipulaciju sa teretom, za snabdevanje aviona gorivom i mazivom kao i za obavljanje propisanih  
vizuelnih pregleda i radova na održavanju.  

Sem uslužnih postoje takođe radne i hangarske površine namenjene na primer površine za  
odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja aviona, parkiranje i servisiranje letelica i dr., na kojima se ovi  
uslovi prilagođavaju njihovoj nameni i vrsti radova koji se na njima obavljaju.  

 

1. PRINCIPI OSVETLJENJA AERODROMSKIH USLUŽNIH POVRŠINA. 
Reflektorsko osvetljenje uslužnih i radnih površina mora da obezbeđuje bezbednog kretanja 

aviona po prilaznim ili odlaznim aerodromskim manevarskim površinama. Ove manevarske 
površine nisu osvetljene, već samo svetlosno obeležene.  

 
1.1. Prihvat i otpremanje aviona. 
Proces prihvata i otpreme počinje dolaskom aviona na mesto za parkiranje, sledi izlazak 

putnika, istovar tereta, snabdevanje aviona za sledeći let uz obavljanje vizuelnih i drugih provera 
stanja i završava se utovarom novog tereta, dolaskom putnika i završnom pripremom za polazak 
na novi let. Dobra vidljivost (uočavanje) stabilnih i mobilnih objekata mora da omogućava vođi 
vazduhoplova ispravno ulaženje pomoću sopstvenih motora u poziciju za parkiranje uz 
zaustavljanje na tačno određenom mestu.  

 
1.2. Opšti zahtevi i način osvetljenja. 
Odabrani način osvetljenja mora da garantuje dobru vidljivost bliskih stabilnih i mobilnih 

objekata u svim meteorološkim uslovima a posebno u magli (Low Visibility Condition). Avion 
prilikom kretanja po osvetljenim površinama prati linije vodilje, koje su imaju različite boje – linije 
vodilje za redovno kretanje su žute boje (TWY yellow), dok su linije za navođenje ka 
centralizovanom mestu za odleđivanje i zaštiti od zaleđivanja iscrtane plavom bojom (TWY blue). 
Ove linije mogu biti dopunjene drugim horizontalnim oznakama – na primer poprečnim linijama 
za čekanje (STAND BY) i zaustavljanje (STOP).  

 
 
1.3. Fotometrijski proračuni. 
Optimalna projektna rešenja, koja će zadovoljiti fotometrijske, bezbednosne i operativne zahteve 

i uslove moraju se tražiti za svaki aerodrom ponaosob. Finalnim projektnim rešenjima određivani su 
principi izbora projektora i svetlosnih izvora, visine stubova i njihovog međusobnog rastojanja. 
Posebna pažnja posvećena je smanjenju uticaja blještanja, koje bi moglo prouzrokovati 
zaslepljivanje pilota aviona u pokretu. Takvi uticaji eliminišu se proračunom uglova pravilnog 
usmeravanja projektora uz opremanje određenog broja projektora žaluzinama. 

 

2. SVETLOSNA OPREMA I STUBOVI. 
Za osvetljenje platformi postoji, sem navedenih uslova, takođe i zahtevi vezani za način 

napajanja, sigurnost rada kao i za način upravljanja i monitoringa sistema osvetljenja odnosno za sve 
što utiče na bezbednost rada aerodroma.  

 
2.1. Projektori 
 
2.2. Svetlosni izvori 
 
2.3. Grupisanje projektora i način napajanja 



 

 AERONAUTICAL FLOOD LIGHTING  
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Zadovoljenje propisanog stepena osvetljenosti i vidljivosti objekata mora biti u korelaciji sa 
načinom napajanja, što se postiže formiranjem najčešće dve grupe od 5 do 8 projektora.  

 
2.4. Stubovi 
Optimalna projektna rešenja, koja zadovoljavaju fotometrijske, bezbednosne i operativne zahteve 

i uslove predviđaju tačku vešanja projektora na visini od oko 20 ili 25 m sa rastojanjem između 
stubova između 45 i 70 m. Oba uslova zavise od arhitekture terminalnih objekata i konfiguracije 
platforme sa konkretnim pozicijama za parkiranje aviona.  
 
 

3. DALJINSKO UPRAVLJANJE I MONITORING OSVETLJENJA. 
Sistem upravljanja i monitoringa mora biti kompletno zavoren da bi se onemogućio 

neovlašćeni pristup a time sprečila mogućnost sabotažnih dela i sl. Za potrebe upravljanja i 
praćenja rada postavljene su dve identične radne stanice – jedna u Centru za vođenje avionskih 
operacija i druga u Centru Tehničkih službi. 
 

 

4. OSVETLJENJE HELIDROMA 
Korišćenje helidroma u noćnim uslovima za operacije prihvata/otpreme ili za druge 

aktivnosti rešava se dodatnim osvetljavanjem kolovoza površina FATO/TLOF. Ova vrsta 
osvetljenje namenjena je za operacije prihvata i otpreme putnika kao i za rad osoblja održavanja 
kao i rad letačkog osoblja u kabini (provera instrumenata, održavanje i sl.) i dr. Osvetljenje 
površina FATO/TLOF je potpuno razdvojena od svetlosnog obeležavanja tih površina i može se 
uključiti tek posle sletanja helikoptera. 

 
 
        AUTORI 
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Андреј Ђуретић 

„Minel-Schréder d.о.о.” Фабрика светиљки, Београд 

 

 

ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА У ИНСТАЛАЦИЈАМА СА                  

ЛЕД СВЕТИЉКАМА 
 

 

Увод 
 

Већина старијих светиљки са HID светлосним изворима (флуо цеви, живини извори, 

метал-халогени извори, натријумови извори високог притиска...) садржи у свом 
електричном колу електромагнетски баласт, а самим тим је скоро потпуно 

неосетљива на присуство пренапона у мрежи. Захваљујући великој индуктивности 
намотаја електромагнетског баласта повезаног редно са извором светлости, он је у 

стању да сузбије (апсорбује) различите транзијентне поремећаје у електричној мрежи 
(пренапоне, хармонике...). На другу страну, када се у електричном колу светиљке 

налази прекидачка електроника (електронски баласти код HID извора и драјвери код 
LED извора), овакве светиљке су много подложније утицајима пренапона. Може се 

рећи да су управо пренапони један од најчешћих узрока квара LED драјвера. У оквиру 
рада је анализиран утицај пренапона на LED светиљке, дат је пресек стандарда или 

препорука везаних за пренапонску заштиту и приказани су неки од најчешће 
коришћених типова уређаја који се могу наћи у LED светиљкама реномираних 

произвођача.  

 
 

Пренапони 
 

Према стандардној дефиницији Међународне eлектротехничке комисије (IEC), под 

пренапоном се подразумева било које повећање напона између две тачке које ствара 
електрично поље између њих тако да оно може бити опасно по оштећење изолације.  

Пренапон представља напон између фазног проводника и земље или између фаза, чија 
темена вредност прелази одговарајућу темену вредност највишег напона опреме 

(највиша дозвољена вредност радног напона која сме да се појави у нормалном погону 
у мрежи). 

 
Пренапони се према узроку настанка могу поделити на два основна типа: 

 спољашњи или атмосферски пренапони 

 унутрашњи пренапони 

 
Спољашњи или атмосферски пренапони настају услед атмосферских пражњења 

(удара грома) у елементе електроенергетских објеката, или у њиховој близини. При 
директним атмосферским пражњењима у елементе електроенергетског система 

појављују се врло велике струје које изазивају високе напоне на елементима, а од којих 
се опрема у постројењима мора штитити. У случају атмосферског пражњења у близини 

електроенергетског објекта долази до индуковања пренапона који могу бити опасни у 
мрежама средњег и ниског напона. Висина атмосферских пренапона зависи од енергије 

атмосферског пражњења, мада се примена одговарајућих заштитних мера ограничава 
на ниже вредности. Атмосферски пренапони могу достићи напонске нивое и од 

неколико десетина kV и трају веома кратко (типично између 50µs и 100µs). У случају 
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директног пражњења у земљу („Cloud to Ground Lightning Strike“), напон може достићи 

и до неколико милиона волта, при чему се висок индуковани напон (у нпр. подземним 
кабловима јавног осветљења) може јавити и на удаљености од чак 100m од места удара 

(према неким изворима и значајно више, чак и до неколико km). Непосредно пре удара 
грома, у радијусу од 100m од места удара може се генерисати електрично поље јачине 

до 500kV/m, што доводи до индуковања струја које могу оштетити проводнике и 
уређаје у светиљкама.  Атмосферски пренапони могу довести до смањења животног 

века или директног уништења (комплетног или делимичног) LED модула или LED 
драјвера. 

                                                                            
Унутрашњи пренапони настају услед поремећаја у самом систему, а према узроку се 

деле на склопне или комутационе (настале радом расклопне опреме – 
укључења/искључења делова мреже) и привремене или повремене пренапоне 

(пренапони при несиметричном погону (несиметрични кварови или несиметрични 
прекид напајања у трофазним мрежама - земљоспој), резонантни или ферорезонантни 

пренапони, пренапони услед наглог растерећења). Привремени пренапони (TOV – 
temporary overvoltages) имају дуже трајање од атмосферских и склопних пренапона, чак 

и до неколико сати. Обично нису много виши од највишег напона мреже (најчешће око 
10%) и најчешће настају услед проблема у напајању или прекида (лоше везе) 

неутралног проводника. Ови пренапони, иако ниже амплитуде од атмосферских 
пренапона, услед дужег трајања лакше могу да изазову проблеме у раду појединих 

уређаја (одводника пренапона) и да доведу до убрзаног старења LED извора.  
                    

Пошто је део електричне мреже из којег се напаја инсталација јавног осветљења 
најчешће независан и раздвојен од осталих потрошача (тзв. „dedicated grid“), 

атмосферски пренапони представљају најчешћи проблем за инсталације са LED 
светиљкама.  
                                                                                                             

Конкретно, ако се анализира искључиво инсталација јавног осветљења, може се 

констатовати да пренапони на LED светиљкама настају најчешће из 4 разлога: 
 

 Директан удар грома у светиљку или напојну линију – 

велика енергија атмосферског пражњења коју је готово 
немогуће одвести са светиљке, што доводи до њеног 

уништења. 
  

 Удар грома у близини светиљке – у зависности од 
удаљености светиљке од места удара, генеришу се 

пренапони и до 10 kV услед индуктивне или капацитивне 
спреге. 

 

 Склопне манипулације (укључења/искључења) и промене 

оптерећења у енергетској мрежи – генеришу пренапоне и до  
6 kV и јављају се чешће од атмосферских пренапона (и до 

неколико десетина пута годишње). 
 

 Пренапони услед електростатичког пражњења – најчешће се 
јављају приликом одржавања светиљки уколико нису 

спроведене заштитне мере. 
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На слици 1 дата је изокерауничка карта Европе према густини удара грома (број удара 

по km² годишње). Може се видети да је просечна густина удара грома у већем делу 

Србије између 4 и 8 удара/m² годишње, док је у већем делу Војводине и делу Шумадије 

ова густина мања и износи између 2 и 4 удара/m² годишње. Могло би се закључити да 

је број удара грома у Србији у границама или нешто мало изнад европског просека. 
Број удара грома се нарочито повећава у топлим летњим месецима. 

 
 

 

 

 

 

Слика 1. Изокерауничка карта Европе 
 

 

Пренапонска заштита 

 
Пренапонска заштита на ниском напону се спроводи применом принципа координације 

изолације (ограничавања пренапона), што заправо обухвата избор електроизолационих 
карактеристика неког уређаја у зависности од начина и места његове употребе.  

Постоје два начина ограничавања пренапона: 
 

-  Сопствено ограничење електричног система: због карактеристика самог система 
може се усвојити да ће висине очекиваних транзијентних пренапона остати испод једне 

јасно одређене границе. 
 

- Заштитно ограничење: због примене специјалних уређаја за ограничење пренапона 
може се усвојити да ће висине очекиваних транзијентних пренапона остати испод једне 

јасно одређене границе. 
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Први корак у одређивању ефикасне заштите електричне опреме (у затвореном и 

отвореном простору) против појаве транзијената у мрежи је да се ти транзијенти 
прецизно карактеризују, за шта смернице даје стандард IEEE C62.41.2. Овај стандард 

дефинише таласне облике напона отворене везе и струје кратког споја који се могу 
очекивати у нисконапонској мрежи (испод 1000 VAC ). Стандард дефинише 3 нивоа 

транзијентне активности и означава их као пренапонске категорије („Location 
Categories“) од А до Ц (виша пренапонска категорија значи виши подносиви 

транзијентни пренапон за уређај који се штити). 
 

Слика 2 даје објашњење пренапонских категорија дефинисаних овим стандардом.         
У оквиру категорије Ц која обухвата и инсталације на отвореном (у шта спадају и 

инсталације спољног осветљења), дефинисана су 2 поднивоа заштите: 6 kV/3 kA за 
услове мање изложености и 10 kV/10 kA за услове веће изложености. Који подниво ће 

бити коришћен, зависи од примене и локације инсталације. Стандард каже да улично 
осветљење типично потпада под подниво 10 kV/10 kA за услове веће изложености. 

 
 
 

 
Слика 2. Категорије пренапонске заштите према стандарду C62.41.2 

 

 
Табела 1. Стандардни тестови за уређаје пренапонске заштите за пренапонску категорију Ц 
 

 
 
Као што се у табели 1 може видети, уређаји пренапонске заштите SPD (surge protection 
devices) се уобичајено тестирају на 3 начина: 1) генератор ударних напона генерише 

импулсне напоне стандардног облика 1.2/50µs (чеоно време пражњења /време трајања 
ударног таласа) 2) генератор ударних струја генерише струјне импулсе стандардног 

облика 8/20µs и 3) Генератор осцилаторних таласа (0.5μs-100kHz Ring Wave) који 
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генерише ударни напон отворене везе до 6 kV и очекивану струју кратког споја до 0.5 

kA, при чему фреквенција осцилација износи до 100 kHz. 

 
                                            Слика 3. Генератор комбинованог ударног таласа 
 

Тест 3 је опциони, а за услове мање изложености 6 kV/3 kA могуће је користити 
генератор комбинованог таласа 1.2/50µs - 8/20µs (Слика 3) који генерише напон 

отворене везе до 6 kV и струју кратког споја до 3 kA (комбинација теста 1 и 2, тј. 
напонског и струјног генератора). Када се испитују уређаји за услове веће изложености 

10 kV/10 kA, неопходно је да се имају 2 одвојена генератора и да се посебно изврше 
тестови 1 и 2. 

 

 

Уређаји пренапонске заштите 

 
Уређаји пренапонске заштите (одводници пренапона) су уређаји који садрже 

нелинеарне отпорнике везане према земљи, и који при наиласку пренапонског таласа 
смањују отпорност одводећи део енергије у земљу. Када пренапонски талас прође, ови 

уређаји поново повећавају своју отпорност (импедансу) на првобитну вредност.  
 

Уређаји пренапонске заштите (у даљем тексту SPD - surge protection devices, у 
литератури се могу јавити и као TVSS – Transient voltage surge suppressor) могу се 

поделити на два основна типа: 
 

 уређаји напонски „прекидног“ типа (voltage switching type SPD) – ови уређаји 
имају велику импедансу у нормалном раду, док се при наиласку пренапонског 

таласа импеданса нагло промени на врло ниску вредност. Примери оваквих 
уређаја су искришта, катодни одводници, тиристори и тријаци. Овај тип уређаја 

се веома често у литератури (нарочито оној која се бави осветљењем) назива и 
"crowbar type SPD" (реч crowbar у српском језику значи пајсер, а напонска 

карактеристика ових уређаја управо подсећа на изглед ове алатке (Слика 4б)). 
Најчешће коришћени уређај овог типа (у осветљењу) jе катодни или гасни 

одводник пренапона (у литератури GDT – gas discharge tube, Слика 4а). Када 
дође до удара пренапона, ствара се електрично поље довољно јако да јонизује 

гасове у уређају, чинећи га веома ефикасним проводником. Уређај проводи 
струју у земљу док се напон не врати на нормалан ниво када импеданса поново 

расте и уређај враћа у стање ниске проводности. Катодни (цевни) одводници су 
заправо искришта код којих је омогућено гашење лука. Електроде искришта (две 

електроде од којих је једна уземљена, а друга везана за фазни проводник) 
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постављају се на одређеном међусобном растојању у специјалну цев  

(направљену од тврде гуме и воденог стакла) која има способност да својим 
топлотним дејством разара електрични лук стварајући гасове. 

 

 
 

         Слика 4. Конструкција GDT-а (a) и карактеристика напонски прекидног типа SPD 

при наиласку пренапона (б) 

 

 уређаји напонски „ограничавајућег“ типа (voltage limiting type SPD) – ови 

уређаји имају велику импедансу у нормалном раду која се са повећањем 
пренапонског и струјног таласа континуирано смањује. Примери оваквих 

нелинеарних уређаја су варистори (MOV – metal-oxide varistor, у литератури 
познати и као VDR - voltage-dependent resistors, Слика 5а), зенер диоде и диоде 

са лавинским ефектом. Овај тип уређаја се веома често у литератури назива и 
"clamping type SPD" (реч clamp у српском језику значи спона или веза), a 

"clamping voltage" се може превести и као пропусни напон уређаја. То је заправо 
праг напона на којем ће одводник пренапона постати проводан и спровести 

енергију пренапона у земљу (Слика 5б). Овај напон минимално треба да буде 
већи од ефективне вредности мрежног напона (нпр. користе се уређаји са 

пропусним напоном од 275 (277) VAC). 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Слика 5. MOV (а) и пропусни напон MOV за различите струје (б) 

 

Најчешће коришћени уређај овог типа (у осветљењу) је метал-оксидни варистор 
(MOV, Слика 5а) који има променљиву отпорност у зависности од напона. Када 

се достигне пропусни напон уређаја, варистор постаје проводан и одводи вишак 
струје кроз себе у земљу. Чим је та струја преусмерена у земљу, напон се враћа 

на нормалну вредност и импеданса уређаја поново постаје велика. MOV се  
практично понаша као вентил који се отвара само када преусмерава вишак 

струје у земљу, притом не прекидајући рад уређаја којег штити. Из тог разлога 
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се у литератури овај уређај назива и вентилни одводник пренапона (силицијум-

карбидни или цинк-оксидни одводник пренапона (Слика 6)).                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                          Слика 6. U-V карактеристика  SiC и ZnO одводника 
 
Метал-оксидни варистор има краће време реаговања, али и ограничену способност 

одвођења струје јер се већи део енергије транзијента мора дисипирати кроз сам уређај. 
При проласку струјног таласа кроз MOV, напон на њему је релативно висок па је 

енергија коју треба да апсорбује метал-оксидна плочица у уређају велика (као производ 
тренутних вредности напона, струје и времена). Катодни одводник има нешто дуже 

време реаговања, али и способност одвођења знатно већих струја јер се понаша као 
прекидач мале импедансе који скреће (шантира) енергију транзијента од штићеног 

уређаја. При проласку струјног таласа кроз катодни одводник, напон на њему (напон 
електричног лука) је низак па је енергија коју треба да апсорбује уређај знатно мања 

(као производ тренутних вредности напона, струје и времена).  
 

Иако је напон који може да се јави на уређају који се штити виши у случају катодних 
одводника, енергија која се предаје уређају који се штити је много мања него у случају 

метал-оксидних варистора. 
 

Може се закључити да је идеална пренапонска заштита заправо комбинација ова два 
типа уређаја (спој брзине реаговања MOV-a и ефикасног одвођења енергије и контроле 

струје GDT-a), а овакав хибридни одводник пренапона је заштитни уређај који се 
најчешће користи у LED светиљкама (Слика 7)! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Слика 7. Хибридно коло и конструкција једног хибридног уређаја 
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Хибридни SPD обично у свом склопу садржи и осигурач који заправо представља 

термички отпорник (у литератури TCO – Thermal Cut-off) који лако проводи струју док 
год  је она испод одређеног нивоа. Ако струја порасте изнад прихватљиве вредности, 

топлота која се ствара услед отпора чини да осигурач одреагује и тако сачува уређај 
који се штити. Овај осигурач ради само у једном циклусу јер бива потпуно уништен у 

том процесу. Термичка заштита се највећим делом уграђује због опасних привремених 
пренапона који, иако ниже амплитуде од атмосферских пренапона, услед учестаности и 

дужег трајања могу да доведу до уништења пренапонске заштите (деградација 
материјала од којег је направљен MOV), а последично и штићеног уређаја. Такође, на 

овај начин се спречава да кроз оштећен варистор пролази струја отицања ( leakage 
current). Управо је струја отицања један од разлога због којег се користи хибридни 

склоп са катодним одводником. Катодни одводник обезбеђује велику отпорност ка 
земљи што блокира струју отицања од фазног или неутралног проводника ка њој. На 

слици 8 приказан је упрошћен изглед једног кола са пренапонском заштитом и њен 
принцип рада. 

 
                   

Слика 8. Облик пренапонског таласа и принцип рада пренапонске заштите 
  
Треба поменути и да ефикасност пренапонске заштите зависи од удаљености (дужине 
кабла) између заштитног уређаја и уређаја који се штити (светиљке), али овај рад се 

тиме неће бавити јер сви реномирани произвођачи светиљки обезбеђују неки вид 
интегрисане пренапонске заштите (LED драјвери су често конструисани да могу да 

пруже одређену заштиту, док се у случају строжијих захтева уграђују додатне SPD 
јединице). 

 

 

Уређаји пренапонске заштите у LED светиљкама 

 
Према стандарду IEC 61643-11:2007, постоје 3 типа уређаја пренапонске заштите, што 
је већ поменуто у опису стандардних тестова за Ц категорију изложености: 

 
Тип 1 – штити електричну инсталацију од директних пренапонских удара, карактерише 

га струјни талас 10/350 µs, 
Тип 2 – спречава ширење пренапона у електричној инсталацији и штити потрошаче, 

карактерише га струјни талас 8/20 µs, и 
Тип 3 – користи се за локалну заштиту осетљивих потрошача, карактерише га 

комбинација напонског таласа 1.2/50 µs и струјног таласа 8/20 µs. 
 
Постоји доста уређаја на тржишту чија конструкција представља комбинацију неких од 

ових типова, али највећи број уређаја пренапонске заштите припада Типу 3. Треба 
напоменути да ови уређаји не штите само светиљке са LED изворима, већ и оне са 

другим типовима извора (флуо цеви, HID) које користе електронске предспојне уређаје. 
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Стандард EN 61547 каже да светиљке треба да буду заштићене од пренапона до 1 kV у 

тзв. „differential mode“ режиму (у даљем тексту DM) и до 2 kV тзв. „common mode“ 
режиму (у даљем тексту CM). Стручна јавност сматра да је то недовољна заштита, па се 

у конструкцији светиљки равна према већ поменутом стандарду ANSI C62.41.2 који 
предвиђа 2 нивоа заштите за различите степене изложености (6 kV/3 kA и 10kV/10 kA). 

Многи LED драјвери већ имају интегрисану заштиту и до 4 kV за оба режима али је то 
и даље недовољно па се препоручује уградња додатних SPD уређаја. 

 
DM режим је заправо циркулација пренапонског таласа између фазног и неутралног 

проводника (L-N), док је CM режим циркулација пренапонског таласа између фазног и 
неутралног проводника и земље (L-PE и N-PE). LED светиљке се штите од индиректног 

пренапона (од директног се не могу штитити), а на слици 9 је приказан процес 
индуковања великих ударних струја у светиљци када се између облака и земље 

генерише пренапон услед удара грома ближе или даље од штићене светиљке. 

 

 
 

Слика 9. Индуковање ударних струја услед индиректног удара грома 
 
Уколико се у светиљкама не налази уређај пренапонске заштите, врло је вероватно да 

ће се десити квар на LED драјверу и/или LED модулу. Испод су приказани процеси у 
случају DM и CM режима циркулације пренапона. 

 
У случају DM режима, пренапон може оштетити драјвер (увек) или LED модул (струја 

се индукује кроз трансформатор унутар драјвера и преноси на LED чипове), или оба 
(слика 10). 

 

 

 
Слика 10. DM режим циркулације пренапона 
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У случају CM режима, пренапон може оштетити LED чипове, а да не оштети драјвер 

захваљујући раздвојеном примару и секундару који су капацитивно спрегнути 
(пренапон се преноси на LED модул - Слика 11)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 11. CM режим циркулације пренапона 

 
CM режим је опаснији за светиљку јер се може генерисати значајно већа енергија 
пренапонског таласа. Питање класе електричне заштите такође постаје важно у CM 

режиму. Уколико је светиљка класе I, њено кућиште је директно повезано на уземљење. 
Уколико је светиљка класе II и постављена је на метални стуб, постоји електрични пут 

ка земљи иако не постоји прикључак за уземљење (сви проводници у светиљци морају 
имати појачану или двоструку изолацију).  

 
Овде је важно рећи да су се SPD уређаји реномираних проивођача користили за обе 

класе електричне заштите (за класу II SPD се повезивао на кућиште светиљке), али 
према новој ревизији 8 стандарда за светиљке EN 60598-1 то више није дозвољено – за 

класу II морају се користити специјализовани уређаји пренапонске заштите. Како сада 
стоје ствари, за сваку класу ће се користити други SPD, та функција неће бити 

обједињена у једном уређају. Такође, уређаји са катодним одводницима према новим 
захтевима стандарда нису погодни за класу II, каже се да између фазног/неутралног 

проводника и металног кућишта светиљке морају бити коришћени Y кондензатори 
(кондензатори везани у звезду). Иако то још увек није јасно дефинисано, стандард      

EN 60598-1 каже и да ће се уређаји пренапонске заштите монтирати у светиљке за 
класу I, као и их је боље сместити у стуб у случају класе II електричне заштите 

(повезати на RP плочу). Сви старији уређаји били су погодни за коришћење углавном у 
мрежама са TN системом заштите, нови уређаји су конструисани тако да се могу 

користити у мрежама са било којим системом заштите (TN, TT, IT). 

 
Већина SPD уређаја који се користе у LED светиљкама су предвиђени за паралелну 

везу са LED драјвером (Слика 12а). Међутим, када овакав уређај прегори или заврши 

свој животни век, он испада из електричног кола и светиљка наставља несметано да 
ради. Ово значи да не постоји информација о квару уређаја пренапонске заштите, као и 

да светиљка остаје незаштићена у случају наредног пренапонског удара. Према 
стандарду IEC 61643, сваки уређај пренапонске заштите мора имати уграђену 

индикаторску лампицу на основу које ће се знати тренутни статус уређаја. 
 

Код редне везе (Слика 12б) се са испадањем SPD уређаја из рада (прегоревање или крај 
животног века) прекида електрично коло светиљке која се искључује. Овај начин 

везивања даје информацију о прекиду рада уређаја ради његове замене, али и спречава 
да неки наредни пренапонски талас уништи LED коло (пре свега драјвер). Интерес за 
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NE DA 

редним везивањем уређаја пренапонске заштите рапидно расте, пре свега јер је много 

јефтиније заменити само SPD него комплетну светиљку. 
 

 
 

Слика 12. SPD уређај у паралелној (а) и редној вези (б) 
 
Приликом повезивања пренапонске заштите у електрично коло LED светиљке треба 
водити рачуна о повезивању и о вођењу проводника примарне (AC) и секундарне (DC) 

стране. Препоручује се да се проводници примарног и секундарног кола не воде заједно 
дуже од 3 cm, уколико је то могуће. Уколико су проводници примарне и секундарне 

стране у снопу под истом везицом, може доћи до индуковања пренапона и на 
секундарној страни (на слици 13 дат је пример неправилног и правилног повезивања 

проводника код пренапонског уређаја SPD 277V, произвођача Philips). 
 

 Слика 13. неправилно (а) и правилно каблирање SPD 277V уређаја (б) 
 
Испод су дате слике неких од познатијих уређаја пренапонске заштите који се могу 

наћи на тржишту (изнад на слици 13 је већ приказан уређај који је био веома заступљен 
у компанији Schréder током претходних година). 

 
                PHILIPS SPD Gen 2            VOSSLOH-SCHWABE   CIRPROTEC                         WÜRTH 
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Уместо закључка, на слици 14 је приказан ефекат једног уређаја пренапонске заштите, 

где индуковане ударне струје пролазе кроз њега и заобилазе ЛЕД модул и драјвер, тако 
их штитећи од оштећења или тоталног уништења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Слика 14. Ефекти пренапонске заштите 
 

 

Релевантни стандарди и препоруке 

 
Да би се направио оптималан избор уређаја пренапонске заштите, неопходно је 

познавати одређене стандарде из ове области који дефинишу карактеристике и 
квалитет једног таквог уређаја. 

 
Удружење електро и електронских инжењера (IEEE) је издало сет стандарда који се 

баве проблематиком пренапона у нисконапонским електричним колима наизменичне 
струје. 

 

 IEEE C62.41.1, “Guide on the Surge Environment in Low-Voltage (1000 V and less) 

AC Power Circuits” 

 IEEE C62.41.2, “Recommended Practice on characterization of Surges in Low-
Voltage (1000 V and less) AC Power Circuits” 

 IEEE C62.45, “Recommended Practice on Surge Testing for Equipment Connected to 
Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits” 
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Ови стандарди су проистекли из вишегодишњег научно-истраживачког рада, а као 

такви су препознати и усвојени од стране Америчког националног института за 
стандарде (ANSI). Поред ових стандарда, веома су значајни и стандарди наведени 

испод. 
 

 ANSI/UL 1449, 3
rd

  Edition: „Standard for Transient Voltage Surge Suppressors 
(SPDs)“ 

 IEC EN 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: „Testing and 

measurement techniques - Surge immunity test“ 

 IEC 61643-11:2011: Low-voltage surge protective devices – part 2: Surge protective 

devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods. 
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Andrej Đuretić 

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

 

 

PRENAPONSKA ZAŠTITA U INSTALACIJAMA SA LED 

SVETILJKAMA 
 

 

Uvod 
 

Većina starijih svetilјki sa HID svetlosnim izvorima (fluo cevi, živini izvori, metal-halogeni 

izvori, natrijumovi izvori visokog pritiska...) sadrži u svom električnom kolu elektromagnetski 
balast, a samim tim je skoro potpuno neosetlјiva na prisustvo prenapona u mreži. 

Zahvalјujući velikoj induktivnosti namotaja elektromagnetskog balasta povezanog redno sa 
izvorom svetlosti, on je u stanju da suzbije (apsorbuje) različite tranzijentne poremećaje u 

električnoj mreži (prenapone, harmonike...). Na drugu stranu, kada se u električnom kolu 
svetilјke nalazi prekidačka elektronika (elektronski balasti kod HID izvora i drajveri kod LED 

izvora), ovakve svetilјke su mnogo podložnije uticajima prenapona. Može se reći da su 
upravo prenaponi jedan od najčešćih uzroka kvara LED drajvera. U okviru rada je analiziran 

uticaj prenapona na LED svetilјke, dat je presek standarda ili preporuka vezanih za 
prenaponsku zaštitu i prikazani su neki od najčešće korišćenih tipova uređaja koji se mogu 

naći u LED svetilјkama renomiranih proizvođača.  

 
 

Prenaponi 
 

Prema standardnoj definiciji Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), pod prenaponom 

se podrazumeva bilo koje povećanje napona između dve tačke koje stvara električno polјe 
između njih tako da ono može biti opasno po oštećenje izolacije. Prenapon predstavlјa napon 

između faznog provodnika i zemlјe ili između faza, čija temena vrednost prelazi odgovarajuću 
temenu vrednost najvišeg napona opreme (najviša dozvolјena vrednost radnog napona koja 

sme da se pojavi u normalnom pogonu u mreži). 
 

Prenaponi se prema uzroku nastanka mogu podeliti na dva osnovna tipa: 

 spolјašnji ili atmosferski prenaponi 

 unutrašnji prenaponi 
 

Spolјašnji ili atmosferski prenaponi nastaju usled atmosferskih pražnjenja (udara groma) u 
elemente elektroenergetskih objekata, ili u njihovoj blizini. Pri direktnim atmosferskim 

pražnjenjima u elemente elektroenergetskog sistema pojavlјuju se vrlo velike struje koje 
izazivaju visoke napone na elementima, a od kojih se oprema u postrojenjima mora štititi. U 

slučaju atmosferskog pražnjenja u blizini elektroenergetskog objekta dolazi do indukovanja 
prenapona koji mogu biti opasni u mrežama srednjeg i niskog napona. Visina atmosferskih 

prenapona zavisi od energije atmosferskog pražnjenja, mada se primena odgovarajućih 
zaštitnih mera ograničava na niže vrednosti. Atmosferski prenaponi mogu dostići naponske 

nivoe i od nekoliko desetina kV i traju veoma kratko (tipično između 50µs i 100µs). U slučaju 
direktnog pražnjenja u zemlјu („Cloud to Ground Lightning Strike“), napon može dostići i do 

nekoliko miliona volta, pri čemu se visok indukovani napon (u npr. podzemnim kablovima 
javnog osvetlјenja) može javiti i na udalјenosti od čak 100m od mesta udara (prema nekim 

izvorima i značajno više, čak i do nekoliko km). Neposredno pre udara groma, u radijusu od 
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100m od mesta udara može se generisati električno polјe jačine do 500kV/m, što dovodi do 

indukovanja struja koje mogu oštetiti provodnike i uređaje u svetilјkama.  Atmosferski 
prenaponi mogu dovesti do smanjenja životnog veka ili direktnog uništenja (kompletnog ili 

delimičnog) LED modula ili LED drajvera. 
                                                                            

Unutrašnji prenaponi nastaju usled poremećaja u samom sistemu, a prema uzroku se dele na 
sklopne ili komutacione (nastale radom rasklopne opreme – uklјučenja/isklјučenja delova 

mreže) i privremene ili povremene prenapone (prenaponi pri nesimetričnom pogonu 
(nesimetrični kvarovi ili nesimetrični prekid napajanja u trofaznim mrežama - zemlјospoj), 

rezonantni ili ferorezonantni prenaponi, prenaponi usled naglog rasterećenja). Privremeni 
prenaponi (TOV – temporary overvoltages) imaju duže trajanje od atmosferskih i sklopnih 

prenapona, čak i do nekoliko sati. Obično nisu mnogo viši od najvišeg napona mreže 
(najčešće oko 10%) i najčešće nastaju usled problema u napajanju ili prekida (loše veze) 

neutralnog provodnika. Ovi prenaponi, iako niže amplitude od atmosferskih prenapona, usled 
dužeg trajanja lakše mogu da izazovu probleme u radu pojedinih uređaja (odvodnika 

prenapona) i da dovedu do ubrzanog starenja LED izvora.  
                    

Pošto je deo električne mreže iz kojeg se napaja instalacija javnog osvetlјenja najčešće 
nezavisan i razdvojen od ostalih potrošača (tzv. „dedicated grid“), atmosferski prenaponi 

predstavlјaju najčešći problem za instalacije sa LED svetilјkama.  
                                                                                                             

Konkretno, ako se analizira isklјučivo instalacija javnog osvetlјenja, može se konstatovati da 
prenaponi na LED svetilјkama nastaju najčešće iz 4 razloga: 

 
 

 

 Direktan udar groma u svetilјku ili napojnu liniju – velika 

energija atmosferskog pražnjenja koju je gotovo 

nemoguće odvesti sa svetilјke, što dovodi do njenog 
uništenja. 

 
 

 

 Udar groma u blizini svetilјke – u zavisnosti od udalјenosti 

svetilјke od mesta udara, generišu se prenaponi i do 10 kV 
usled induktivne ili kapacitivne sprege. 

 
 

 

 Sklopne manipulacije (uklјučenja/isklјučenja) i promene 

opterećenja u energetskoj mreži – generišu prenapone i do  
6 kV i javlјaju se češće od atmosferskih prenapona (i do 

nekoliko desetina puta godišnje). 
 

 

 Prenaponi usled elektrostatičkog pražnjenja – najčešće se 

javlјaju prilikom održavanja svetilјki ukoliko nisu 
sprovedene zaštitne mere. 
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Na slici 1 data je izokeraunička karta Evrope prema gustini udara groma (broj udara po km² 

godišnje). Može se videti da je prosečna gustina udara groma u većem delu Srbije između 4 i 

8 udara/m² godišnje, dok je u većem delu Vojvodine i delu Šumadije ova gustina manja i 

iznosi između 2 i 4 udara/m² godišnje. Moglo bi se zaklјučiti da je broj udara groma u Srbiji u 

granicama ili nešto malo iznad evropskog proseka. Broj udara groma se naročito povećava u 
toplim letnjim mesecima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Izokeraunička karta Evrope 
 

 

Prenaponska zaštita 

 
Prenaponska zaštita na niskom naponu se sprovodi primenom principa koordinacije izolacije 

(ograničavanja prenapona), što zapravo obuhvata izbor elektroizolacionih karakteristika 
nekog uređaja u zavisnosti od načina i mesta njegove upotrebe.  

Postoje dva načina ograničavanja prenapona: 
 

-  Sopstveno ograničenje električnog sistema: zbog karakteristika samog sistema može se 
usvojiti da će visine očekivanih tranzijentnih prenapona ostati ispod jedne jasno određene 

granice. 
 

- Zaštitno ograničenje: zbog primene specijalnih uređaja za ograničenje prenapona može se 
usvojiti da će visine očekivanih tranzijentnih prenapona ostati ispod jedne jasno određene 

granice. 
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Prvi korak u određivanju efikasne zaštite električne opreme (u zatvorenom i otvorenom 

prostoru) protiv pojave tranzijenata u mreži je da se ti tranzijenti precizno karakterizuju, za šta 
smernice daje standard IEEE C62.41.2. Ovaj standard definiše talasne oblike napona otvorene 

veze i struje kratkog spoja koji se mogu očekivati u niskonaponskoj mreži (ispod 1000 VAC). 
Standard definiše 3 nivoa tranzijentne aktivnosti i označava ih kao prenaponske kategorije 

(„Location Categories“) od A do C (viša prenaponska kategorija znači viši podnosivi 
tranzijentni prenapon za uređaj koji se štiti). 

 
Slika 2 daje objašnjenje prenaponskih kategorija definisanih ovim standardom. U okviru 

kategorije C koja obuhvata i instalacije na otvorenom (u šta spadaju i instalacije spolјnog 
osvetlјenja), definisana su 2 podnivoa zaštite: 6 kV/3 kA za uslove manje izloženosti i 10 

kV/10 kA za uslove veće izloženosti. Koji podnivo će biti korišćen, zavisi od primene i 
lokacije instalacije. Standard kaže da ulično osvetlјenje tipično potpada pod podnivo 10 

kV/10 kA za uslove veće izloženosti. 
 

 
 

 
Slika 2. Kategorije prenaponske zaštite prema standardu C62.41.2 

 
 
Tabela 1. Standardni testovi za uređaje prenaponske zaštite za prenaponsku kategoriju C 
 

 
 
Kao što se u tabeli 1 može videti, uređaji prenaponske zaštite SPD (surge protection devices) 

se uobičajeno testiraju na 3 načina: 1) generator udarnih napona generiše impulsne napone 
standardnog oblika 1.2/50µs (čeono vreme pražnjenja /vreme trajanja udarnog talasa) 2) 

generator udarnih struja generiše strujne impulse standardnog oblika 8/20µs i 3) Generator 
oscilatornih talasa (0.5μs-100kHz Ring Wave) koji generiše udarni napon otvorene veze do 6 
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kV i očekivanu struju kratkog spoja do 0.5 kA, pri čemu frekvencija oscilacija iznosi do 100 

kHz. 

 
                                                Slika 3. Generator kombinovanog udarnog talasa 
 

Test 3 je opcioni, a za uslove manje izloženosti 6 kV/3 kA moguće je koristiti generator 
kombinovanog talasa 1.2/50µs - 8/20µs (Slika 3) koji generiše napon otvorene veze do 6 kV i 

struju kratkog spoja do 3 kA (kombinacija testa 1 i 2, tj. naponskog i strujnog generatora). 
Kada se ispituju uređaji za uslove veće izloženosti 10 kV/10 kA, neophodno je da se imaju 2 

odvojena generatora i da se posebno izvrše testovi 1 i 2. 
 

 

Uređaji prenaponske zaštite 

 
Uređaji prenaponske zaštite (odvodnici prenapona) su uređaji koji sadrže nelinearne otpornike 
vezane prema zemlјi, i koji pri nailasku prenaponskog talasa smanjuju otpornost odvodeći deo 

energije u zemlјu. Kada prenaponski talas prođe, ovi uređaji ponovo povećavaju svoju 
otpornost (impedansu) na prvobitnu vrednost.  

 
Uređaji prenaponske zaštite (u dalјem tekstu SPD - surge protection devices, u literaturi se 

mogu javiti i kao TVSS – Transient voltage surge suppressor) mogu se podeliti na dva 
osnovna tipa: 

 

 uređaji naponski „prekidnog“ tipa (voltage switching type SPD) – ovi uređaji imaju 

veliku impedansu u normalnom radu, dok se pri nailasku prenaponskog talasa 
impedansa naglo promeni na vrlo nisku vrednost. Primeri ovakvih uređaja su iskrišta, 

katodni odvodnici, tiristori i trijaci. Ovaj tip uređaja se veoma često u literaturi 
(naročito onoj koja se bavi osvetlјenjem) naziva i "crowbar type SPD" (reč crowbar u 

srpskom jeziku znači pajser, a naponska karakteristika ovih uređaja upravo podseća na 
izgled ove alatke (Slika 4b)). Najčešće korišćeni uređaj ovog tipa (u osvetlјenju) je 

katodni ili gasni odvodnik prenapona (u literaturi GDT – gas discharge tube, Slika 4a). 
Kada dođe do udara prenapona, stvara se električno polјe dovolјno jako da jonizuje 

gasove u uređaju, čineći ga veoma efikasnim provodnikom. Uređaj provodi struju u 
zemlјu dok se napon ne vrati na normalan nivo kada impedansa ponovo raste i uređaj 

vraća u stanje niske provodnosti. Katodni (cevni) odvodnici su zapravo iskrišta kod 
kojih je omogućeno gašenje luka. Elektrode iskrišta (dve elektrode od kojih je jedna 

uzemlјena, a druga vezana za fazni provodnik) postavlјaju se na određenom 
međusobnom rastojanju u specijalnu cev  (napravlјenu od tvrde gume i vodenog 
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stakla) koja ima sposobnost da svojim toplotnim dejstvom razara električni luk 

stvarajući gasove. 
 

  
 

                        Slika 4. Konstrukcija GDT-a (a) i karakteristika naponski prekidnog tipa SPD pri       

                        nailasku prenapona (b) 

 

 uređaji naponski „ograničavajućeg“ tipa (voltage limiting type SPD) – ovi uređaji 

imaju veliku impedansu u normalnom radu koja se sa povećanjem prenaponskog i 

strujnog talasa kontinuirano smanjuje. Primeri ovakvih nelinearnih uređaja su varistori 
(MOV – metal-oxide varistor, u literaturi poznati i kao VDR - voltage-dependent 

resistors, Slika 5a), zener diode i diode sa lavinskim efektom. Ovaj tip uređaja se 
veoma često u literaturi naziva i "clamping type SPD" (reč clamp u srpskom jeziku 

znači spona ili veza), a "clamping voltage" se može prevesti i kao propusni napon 
uređaja. To je zapravo prag napona na kojem će odvodnik prenapona postati provodan 

i sprovesti energiju prenapona u zemlјu (Slika 5b). Ovaj napon minimalno treba da 
bude veći od efektivne vrednosti mrežnog napona (npr. koriste se uređaji sa propusnim 

naponom od 275 (277) VAC). 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slika 5. MOV (a) i propusni napon MOV za različite struje (b) 

 

Najčešće korišćeni uređaj ovog tipa (u osvetlјenju) je metal-oksidni varistor (MOV, 
Slika 5a) koji ima promenlјivu otpornost u zavisnosti od napona. Kada se dostigne 

propusni napon uređaja, varistor postaje provodan i odvodi višak struje kroz sebe u 
zemlјu. Čim je ta struja preusmerena u zemlјu, napon se vraća na normalnu vrednost i 

impedansa uređaja ponovo postaje velika. MOV se  praktično ponaša kao ventil koji 
se otvara samo kada preusmerava višak struje u zemlјu, pritom ne prekidajući rad 

uređaja kojeg štiti. Iz tog razloga se u literaturi ovaj uređaj naziva i ventilni odvodnik 
prenapona (silicijum-karbidni ili cink-oksidni odvodnik prenapona (Slika 6)).                  
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                                          Slika 6. U-V karakteristika  SiC i ZnO odvodnika 
 

Metal-oksidni varistor ima kraće vreme reagovanja, ali i ograničenu sposobnost odvođenja 
struje jer se veći deo energije tranzijenta mora disipirati kroz sam uređaj. Pri prolasku strujnog 

talasa kroz MOV, napon na njemu je relativno visok pa je energija koju treba da apsorbuje 
metal-oksidna pločica u uređaju velika (kao proizvod trenutnih vrednosti napona, struje i 

vremena). Katodni odvodnik ima nešto duže vreme reagovanja, ali i sposobnost odvođenja 
znatno većih struja jer se ponaša kao prekidač male impedanse koji skreće (šantira) energiju 

tranzijenta od štićenog uređaja. Pri prolasku strujnog talasa kroz katodni odvodnik, napon na 
njemu (napon električnog luka) je nizak pa je energija koju treba da apsorbuje uređaj znatno 

manja (kao proizvod trenutnih vrednosti napona, struje i vremena). 
 

Iako je napon koji može da se javi na uređaju koji se štiti viši u slučaju katodnih odvodnika, 
energija koja se predaje uređaju koji se štiti je mnogo manja nego u slučaju metal-oksidnih 

varistora. 
 

Može se zaklјučiti da je idealna prenaponska zaštita zapravo kombinacija ova dva tipa 
uređaja (spoj brzine reagovanja MOV-a i efikasnog odvođenja energije i kontrole struje 

GDT-a), a ovakav hibridni odvodnik prenapona je zaštitni uređaj koji se najčešće koristi u 
LED svetilјkama (Slika 7)! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Slika 7. Hibridno kolo i konstrukcija jednog hibridnog uređaja 
 
 

Hibridni SPD obično u svom sklopu sadrži i osigurač koji zapravo predstavlјa termički 
otpornik (u literaturi TCO – Thermal Cut-off) koji lako provodi struju dok god  je ona ispod 

određenog nivoa. Ako struja poraste iznad prihvatlјive vrednosti, toplota koja se stvara usled 
otpora čini da osigurač odreaguje i tako sačuva uređaj koji se štiti. Ovaj osigurač radi samo u 

jednom ciklusu jer biva potpuno uništen u tom procesu. Termička zaštita se najvećim delom 
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ugrađuje zbog opasnih privremenih prenapona koji, iako niže amplitude od atmosferskih 

prenapona, usled učestanosti i dužeg trajanja mogu da dovedu do uništenja prenaponske 
zaštite (degradacija materijala od kojeg je napravlјen MOV), a posledično i štićenog uređaja. 

Takođe, na ovaj način se sprečava da kroz oštećen varistor prolazi struja oticanja (leakage 
current). Upravo je struja oticanja jedan od razloga zbog kojeg se koristi hibridni sklop sa 

katodnim odvodnikom. Katodni odvodnik obezbeđuje veliku otpornost ka zemlјi što blokira 
struju oticanja od faznog ili neutralnog provodnika ka njoj. Na slici 8 prikazan je uprošćen 

izgled jednog kola sa prenaponskom zaštitom i njen princip rada. 
 

                   

Slika 8. Oblik prenaponskog talasa i princip rada prenaponske zaštite 
  
Treba pomenuti i da efikasnost prenaponske zaštite zavisi od udalјenosti (dužine kabla) 

između zaštitnog uređaja i uređaja koji se štiti (svetilјke), ali ovaj rad se time neće baviti jer 
svi renomirani proizvođači svetilјki obezbeđuju neki vid integrisane prenaponske zaštite 

(LED drajveri su često konstruisani da mogu da pruže određenu zaštitu, dok se u slučaju 
strožijih zahteva ugrađuju dodatne SPD jedinice). 

 

 

Uređaji prenaponske zaštite u LED svetilјkama 

 
Prema standardu IEC 61643-11:2007, postoje 3 tipa uređaja prenaponske zaštite, što je već 
pomenuto u opisu standardnih testova za C kategoriju izloženosti: 

 
Tip 1 – štiti električnu instalaciju od direktnih prenaponskih udara, karakteriše ga strujni talas 

10/350 µs, 
Tip 2 – sprečava širenje prenapona u električnoj instalaciji i štiti potrošače, karakteriše ga 

strujni talas 8/20 µs, i 
Tip 3 – koristi se za lokalnu zaštitu osetlјivih potrošača, karakteriše ga kombinacija 

naponskog talasa 1.2/50 µs i strujnog talasa 8/20 µs. 
 
Postoji dosta uređaja na tržištu čija konstrukcija predstavlјa kombinaciju nekih od ovih 

tipova, ali najveći broj uređaja prenaponske zaštite pripada Tipu 3. Treba napomenuti da ovi 
uređaji ne štite samo svetilјke sa LED izvorima, već i one sa drugim tipovima izvora (fluo 

cevi, HID) koje koriste elektronske predspojne uređaje. 
 

Standard EN 61547 kaže da svetilјke treba da budu zaštićene od prenapona do 1 kV u tzv. 
„differential mode“ režimu (u dalјem tekstu DM) i do 2 kV tzv. „common mode“ režimu (u 

dalјem tekstu CM). Stručna javnost smatra da je to nedovolјna zaštita, pa se u konstrukciji 
svetilјki ravna prema već pomenutom standardu ANSI C62.41.2 koji predviđa 2 nivoa zaštite 

za različite stepene izloženosti (6 kV/3 kA i 10kV/10 kA). 
Mnogi LED drajveri već imaju integrisanu zaštitu i do 4 kV za oba režima ali je to i dalјe 

nedovolјno pa se preporučuje ugradnja dodatnih SPD uređaja. 
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DM režim je zapravo cirkulacija prenaponskog talasa između faznog i neutralnog provodnika 
(L-N), dok je CM režim cirkulacija prenaponskog talasa između faznog i neutralnog 

provodnika i zemlјe (L-PE i N-PE). LED svetilјke se štite od indirektnog prenapona (od 
direktnog se ne mogu štititi), a na slici 9 je prikazan proces indukovanja velikih udarnih struja 

u svetilјci kada se između oblaka i zemlјe generiše prenapon usled udara groma bliže ili dalјe 
od štićene svetilјke. 

 

 
 

Slika 9. Indukovanje udarnih struja usled indirektnog udara groma 
 
Ukoliko se u svetilјkama ne nalazi uređaj prenaponske zaštite, vrlo je verovatno da će se 
desiti kvar na LED drajveru i/ili LED modulu. Ispod su prikazani procesi u slučaju DM i CM 

režima cirkulacije prenapona. 
 

U slučaju DM režima, prenapon može oštetiti drajver (uvek) ili LED modul (struja se 
indukuje kroz transformator unutar drajvera i prenosi na LED čipove), ili oba (slika 10). 

 

 

 
Slika 10. DM režim cirkulacije prenapona 
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U slučaju CM režima, prenapon može oštetiti LED čipove, a da ne ošteti drajver zahvalјujući 

razdvojenom primaru i sekundaru koji su kapacitivno spregnuti (prenapon se prenosi na LED 
modul - Slika 11)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11. CM režim cirkulacije prenapona 

 
CM režim je opasniji za svetilјku jer se može generisati značajno veća energija prenaponskog 
talasa. Pitanje klase električne zaštite takođe postaje važno u CM režimu. Ukoliko je svetilјka 

klase I, njeno kućište je direktno povezano na uzemlјenje. Ukoliko je svetilјka klase II i 
postavlјena je na metalni stub, postoji električni put ka zemlјi iako ne postoji priklјučak za 

uzemlјenje (svi provodnici u svetilјci moraju imati pojačanu ili dvostruku izolaciju).  
 

Ovde je važno reći da su se SPD uređaji renomiranih proivođača koristili za obe klase 
električne zaštite (za klasu II SPD se povezivao na kućište svetilјke), ali prema novoj reviziji 

8 standarda za svetilјke EN 60598-1 to više nije dozvolјeno – za klasu II moraju se koristiti 
specijalizovani uređaji prenaponske zaštite. Kako sada stoje stvari, za svaku klasu će se 

koristiti drugi SPD, ta funkcija neće biti objedinjena u jednom uređaju. Takođe, uređaji sa 
katodnim odvodnicima prema novim zahtevima standarda nisu pogodni za klasu II, kaže se da 

između faznog/neutralnog provodnika i metalnog kućišta svetilјke moraju biti korišćeni Y 
kondenzatori (kondenzatori vezani u zvezdu). Iako to još uvek nije jasno definisano, standard      

EN 60598-1 kaže i da će se uređaji prenaponske zaštite montirati u svetilјke za klasu I, kao i 
ih je bolјe smestiti u stub u slučaju klase II električne zaštite (povezati na RP ploču). Svi 

stariji uređaji bili su pogodni za korišćenje uglavnom u mrežama sa TN sistemom zaštite, 
novi uređaji su konstruisani tako da se mogu koristiti u mrežama sa bilo kojim sistemom 

zaštite (TN, TT, IT). 

 
Većina SPD uređaja koji se koriste u LED svetilјkama su predviđeni za paralelnu vezu sa 

LED drajverom (Slika 12a). Međutim, kada ovakav uređaj pregori ili završi svoj životni vek, 
on ispada iz električnog kola i svetilјka nastavlјa nesmetano da radi. Ovo znači da ne postoji 

informacija o kvaru uređaja prenaponske zaštite, kao i da svetilјka ostaje nezaštićena u slučaju 
narednog prenaponskog udara. Prema standardu IEC 61643, svaki uređaj prenaponske zaštite 

mora imati ugrađenu indikatorsku lampicu na osnovu koje će se znati trenutni status uređaja. 
 

Kod redne veze (Slika 12b) se sa ispadanjem SPD uređaja iz rada (pregorevanje ili kraj 
životnog veka) prekida električno kolo svetilјke koja se isklјučuje. Ovaj način vezivanja daje 

informaciju o prekidu rada uređaja radi njegove zamene, ali i sprečava da neki naredni 
prenaponski talas uništi LED kolo (pre svega drajver). Interes za rednim vezivanjem uređaja 

prenaponske zaštite rapidno raste, pre svega jer je mnogo jeftinije zameniti samo SPD nego 
kompletnu svetilјku. 
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NE DA 

 
 

Slika 12. SPD uređaj u paralelnoj (a) i rednoj vezi (b) 
 
Prilikom povezivanja prenaponske zaštite u električno kolo LED svetilјke treba voditi računa 
o povezivanju i o vođenju provodnika primarne (AC) i sekundarne (DC) strane. Preporučuje 

se da se provodnici primarnog i sekundarnog kola ne vode zajedno duže od 3 cm, ukoliko je 
to moguće. Ukoliko su provodnici primarne i sekundarne strane u snopu pod istom vezicom, 

može doći do indukovanja prenapona i na sekundarnoj strani (na slici 13 dat je primer 
nepravilnog i pravilnog povezivanja provodnika kod prenaponskog uređaja SPD 277V, 

proizvođača Philips). 
 

 Slika 13. nepravilno (a) i pravilno kabliranje SPD 277V uređaja (b) 
 
Ispod su date slike nekih od poznatijih uređaja prenaponske zaštite koji se mogu naći na 

tržištu (iznad na slici 13 je već prikazan uređaj koji je bio veoma zastuplјen u kompaniji 
Schréder tokom prethodnih godina). 

 
                PHILIPS SPD Gen 2            VOSSLOH-SCHWABE   CIRPROTEC                         WÜRTH 
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Umesto zaklјučka, na slici 14 je prikazan efekat jednog uređaja prenaponske zaštite, gde 

indukovane udarne struje prolaze kroz njega i zaobilaze LED modul i drajver, tako ih štiteći 
od oštećenja ili totalnog uništenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14. Efekti prenaponske zaštite 
 

 

Relevantni standardi i preporuke 

 
Da bi se napravio optimalan izbor uređaja prenaponske zaštite, neophodno je poznavati 

određene standarde iz ove oblasti koji definišu karakteristike i kvalitet jednog takvog uređaja. 
 

Udruženje elektro i elektronskih inženjera (IEEE) je izdalo set standarda koji se bave 
problematikom prenapona u niskonaponskim električnim kolima naizmenične struje. 

 

 IEEE C62.41.1, “Guide on the Surge Environment in Low-Voltage (1000 V and less) 

AC Power Circuits” 

 IEEE C62.41.2, “Recommended Practice on characterization of Surges in Low-
Voltage (1000 V and less) AC Power Circuits” 

 IEEE C62.45, “Recommended Practice on Surge Testing for Equipment Connected to 
Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits” 
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Ovi standardi su proistekli iz višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada, a kao takvi su 

prepoznati i usvojeni od strane Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI). Pored 
ovih standarda veoma su značajni i standardi navedeni ispod.  

 

 ANSI/UL 1449, 3
rd

  Edition: „Standard for Transient Voltage Surge Suppressors 

(SPDs)“ 

 IEC EN 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: „Testing and 

measurement techniques - Surge immunity test“ 

 IEC 61643-11:2011: Low-voltage surge protective devices – part 2: Surge protective 
devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods. 
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SOGEXI Solution for Streetlighting

1. Intelligent management

Stand-alone

. Night switch : ST2

. Integrated intelligence : 4 dimming modes

. Motion sensors

Communicating stand-alone

. Communicating motion sensors

. Wireless or PLC communication

Centralised management

. Tegis ‘Intelligent cabinet’

. Tegis telemanagement up to the light points

. City smart alarms for abnormal consumptions

. City smart alarms on defects, failures, and thresholds

. City public buildings remote statements

Intelligent management – Smart City
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Street Lighting Management

Tegis is a web solution for telemanagement,

to start & stop, dimm, and monitor remotely street lighting

installations. 

Advanced management 

–Specially developed for European Street Lighting network. 

–Specially designed for the most difficult weather and environment conditions 

(ex: non-stable electrical networks) 

–Communication via GPRS Modem, or via Ethernet interface (for fibre optic or 

bi-wire networks). 
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Street Lighting Management

A major concern for communities � 
• Over 1000 installations.

• In more than 15 countries, in Europe and abroad.
� +100 towns in France / +50 towns abroad.

• 40% energy savings / year.

• 50% financial savings / year.

• Easy to install, use, reliable, and costless.

• Among the biggest StreetLighting economy savings project ever

done in Europe : 200 cabinets, 16 000 light points.
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Street Lighting Management

Communication

GSM / GPRS / 3G /

Ethernet

Communication

GSM / GPRS / 3G /

Ethernet

Architecture & Protocoles

- GPRS / 3G / Ethernet / Wireless

- PLC (Power Line Communication)

- DALI
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Equipment on each Light – 3 choices:

Street Lighting Management
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Street Lighting Management

Night Switch   ST2
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Street Lighting Management

Ferromagnetic gear boxes
New range PLN

Technical characteristics

� Plastification  : > 0,35mm/ f ace.

� Dielectric rigidity : 5kV / face (PV LCIE n° 295.173).

� IP44 – IK > 08.

• From -40°C  to  +115°C.

• Bi-powered technology, for energy savings.



This document is proprietary and confidential to the LACROIX Group and may not be reproduced without prior authorization. 10

Street Lighting Management

Electronic ballasts   e-Pak

For HID lamps
• HPS & MH : 50W, 70W, 100W, 150W

• CPO : 45W, 60W, 90W, 140W

Can be installed far from the lamp
• At mast bottom, up to 15m from the hot lamp (HPS).

• To optimise the life duration.

Classe II per design
• No connection to earth, no link of equipotentiality. 

• No earth leak currents.
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Street Lighting Management

EXCELLENT

ENERGY

PERFORMANCES

EASY

SETTINGS

4 MODES

FOR DIMMING

LED DRIVER  WITH

CONSTANT CURRENT 

ITD

PILOT

DIM/V

DALI

Efficiency 96%

Very low peak current

PF  ~ 0.98 @ Pn

PF  ~ 0.90 @ 35%Pn

Via Setbox DALI

Via Setbox Wireless

Set-up from

100mA to 700mA

Drivers LED    DL-Pak



This document is proprietary and confidential to the LACROIX Group and may not be reproduced without prior authorization. 12

Replaced Ferromagnetic ballasts by Electronic ballasts

=  saving Energy =  saving Money

Street Lighting Management



This document is proprietary and confidential to the LACROIX Group and may not be reproduced without prior authorization. 13

4 Dimming options to be activated according to your applications 

Street Lighting Management
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ITD
STANDALONE DIMMING

• Dimming activated without any external

order

• Dimming scenarios configurable on site

• Integrated into the Ballast/Driver

• Factory Pre-programmed

Répétition 

des scenarios

DALI
DIMMING via DALI protocol

• Interface DALI intégrated

• Adapted to all centralized control 

systems using DALI

Communication

bidirectionnelle

Street Lighting Management
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Direct Inpout (0-230 V)

Without additional modul

DIMMING / BOOST via PILOT FONCTIONPILOT

Boost fonction when
presence Detected

Dimming via 

PILOT fonction

Street Lighting Management
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Follow HPS comportement powering from ferromagnétics ballasts

Insert in existing installation

DIMMING via VOLTAGE VARIATION
DIM/V

Street Lighting Management
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Street Lighting Management

Sensors for street lighting

Energy savings

Higher safety
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Street Lighting Management

Parking Pedestrian areas Short stop

Co-driving areas Parks, city gardens Cycling areas
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Street Lighting Management

I n t e r o p e r a b i l i t y  !
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Street Lighting Management
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Street Lighting Management

Equipment on Electrical cabinet
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Street Lighting Management

Not connected solutions
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Street Lighting Management

4 Connected solutions
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Street Lighting Management

Lighting connected solutions
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Street Lighting Management

Trafik and Utility Connected solutions
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Street Lighting Management

Public Lighting Management System

Web solution 

for outdoor lighting telemanagement

• Switching control.

• Electrical cabinet real time monitoring.

• Energy consumption feedback, analysis and alerts.

• Dimming scenarios on each light point, or through light point groups management.

• Real time monitoring and alerts of each light point. 

• Illuminations management.
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Web access
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TEGIS street Lighting Telemanagement

View from Web monitoring system

City view on Google map:
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Area City view on Google map:
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Light points view on Google map:
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Event analysis: By installation (by Electrical cabinet)
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Event analysis: By installation (by Electrical cabinet)
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Event analysis: By installation (by Electrical cabinet)
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TEGIS street Lighting Telemanagement

Consumation (by Lights, Electrical cabinet, groups, global, 7)



This document is proprietary and confidential to the LACROIX Group and may not be reproduced without prior authorization. 36

TEGIS street Lighting Telemanagement

Electrical network analysis (by Lights, Electrical cabinet, groups, global, 7)
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Street Lighting Management

Secure the City
• The right lighting level

• In the right place

• At the right time

Reduce operating costs
• More than 35% energy savings at the initial use.

• Successive optimisation steps, for additional energy savings.

• Maintenance costs savings.

Be in line with sustainable development
• Significant carbon footprint and light pollution reduction.

• Eligibility to Energy Savings Certificates.
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Street Lighting Management

� A wild range on 4 segments, designed for outdoor Streetlighting

One of the largest range of the European market !

� Manage  – Smart Streetlighting management
• Tegis : Streetlighting control
• SIR : Smart Mention Detector 
• ST2 : Night switch

� Powering – Electronic control gear
• DL-Pak : Leds Driver
• e-Pak & Induxi : electronic Ballast
• V-Pak : Light point dimmer
• Ferromagnetic control gears

� Connect & Protect – Coffrets de raccordement 
• Components for junction box
• Lamppost junction box for urban furniture
• Street furniture
• Stainless steel cabinet

� Installation – Installation and maintenance Equipements
• Accessories for lampposts and others &
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Thank you for your attention


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

