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Normy oświelteniowe
• Norma PN-EN 13201:2014 

• Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury 
dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych 

Koszt modernizacji Bezpieczeństwo

Prześwietlenie 
i jego skutki zdrowotne



Problem smogu świetlnego



Problem smogu świetlnego
• Generatorem smogu świetlnego jest oświetlenie 

naszych miast



Problem smogu świetlnego
• 80% populacji żyje w rejonach ze znacznym 

prześwietleniem.

Mapa świata z oznaczoną jasnością nieba pochodzącą ze sztucznych źródeł światła.
źródło: „World Atlas of Artificial Night Sky Brightness”



Problem smogu świetlnego
• Teraz i nieco później



Składowe oświetlenia
Bezpośrednie światło 
skierowane w niebo

Światło odbite 
skierowane w niebo

Światło 
użyteczne

Strefa 
oślepiania

Światło 
przechodzące

Oślepienie

Światło 
tylne



LED vs. tradycyjne lampy

Technologia  lampy LED i 
zgodny z normą projekt 

Po lewej – LED:
• Lampy oświetlają tylko to co powinno być oświetlone.
• Domy i posesje są w półmroku – nie są niepotrzebnie oświetlone.

Po prawej – lampy sodowe:
• Oświetlają niepotrzebnie wszystkie elementy.
• Światło mocno pada na fasady domów.

• Technologia LED i zgodny z normą projekt powodują, że 
oświetlone jest dokładnie to, co powinno być oświetlone.



Jak to osiągnąć?
• Podstawa: optymalny projekt fotometrycnzy 

• Dwie perspektywy: 

• Inwestor (Miasto, Gmina) – chce zapewnić realizacje 
zadania w optymalnej cenie uwzględniając wymogi 
konkurencyjność (zgodnie z PZP)  
– ale tego projektu nie można wykorzystać 
bezpośrednio. 

• Wykonawca – techniczna zgodność z normami.



Złożoność procesu projektowania
• Zmienne parametry: 

• 10x overhang (nadwieszenie) 
• 10x typ oprawy 
• 10x wysokość słupa 
• 10x odległość pomiędzy lampami 
• 10x lumen flux ratio (jasność) 
• 10x przechylenie, obrót, azymut 

• Pytania: 
• Jak znaleźć „optymalne rozwiązanie” spośród 

1 000 000 możliwych ustawień lampy? 
• Jakie jest kryterium dla „optymalnego” 

rozwiązania?  
• Czy człowiek-projektant jest w stanie to zrobić? 

Sztuczna 
inteligencja 

pomaga  
w projektowaniu.



Problemy procesu projektowania

• Człowiek – posługuje się intuicją, upraszcza 
i rozwiązuje problem 

• Komputer – szybko i dokładnie wykonuje 
polecenia 

• Komputerowi trzeba jednak dokładnie i precyzjnie 
określić co ma zrobić!



Podstawy teoretyczne
• Specyfikacja problemu – metody formalne 

bazujące na rozproszonych transformacjach 
grafowych 

• Projektowanie – metody sztucznej inteligencji 

• Granty międzynarodowe i krajowe 

• 48 publikacji międzynarodowych, w tym 14 w 
czasopismach z Listy Filadelfijskiej



Sytuacje oświetleniowe
Człowiek Komputer

6 sytuacji obliczeniowych, 
przygotowanych wcześniej i 
dopasowywanych do ulic.

24 różne sytuacje – kolejne 
generowane jeżeli komputer nie 

dysponuje przeliczeniami o 
parametrach danej ulicy.

Globalnie w projekcie ISE (Kraków) – 3 768 lamp:
15–20 sytuacji ponad 600 sytuacji



Szybciej i efektywniej
• Porównanie efektywności projetkwania przez system AI z tradycyjnym 

podejściem opartym o DIALux: 
 
 
 
 
 
 
 

• Obniżenie kosztów inwestycji jest efektem optymalizacji projektu, dzięki 
czemu możliwe jest wykorzystanie mniej kosztownych opraw tego 
samego producenta przy zachowaniu tego samego poziomu 
oświetlenia.

Łączna moc  
(projekt 
DIALux)

Łączna moc 
(projekt 

g.design AI )

Roczna 
oszczędność 

energii

Obniżenie 
kosztów 

inwestycji

Projekt 1 >370 kW 258 kW 30% 8%
Projekt 2 > 70 kW 57 kW 19% 8%
Projekt 3 > 50 kW 38 kW 32% 5%
Projekt 4 > 30 kW 19 kW 37% 9%
Projekt 5 > 10 kW 8 kW 20% 1%



Interaktywne wyznaczanie wymagań oświetleniowych

Dane infrastruktury 
oświetleniowej

Parametry 
oświetlanych 

obszarów

Automatyczny wybór 
klas oświetleniowych

Zintegrowany moduł 
obliczeń 

fotometrycznych



Korzyści dla inwestora
• Dzieki sztucznej inteligencji w projektowaniu 

można analizować wiele wariantów projektów, dla 
różnych producentów.  

• Mamy precyzyjną ocenę kosztów CAPEX i OPEX 

• Ustalając wysoki wymagany poziom efektywności, 
nie ryzykujemy zarzutów o ograniczenie 
konkurencyjności, gdyż dysponujemy projektami 
spełniającymi wymagania dla kilku producentów.



Interaktywne wyznaczanie obszaru inwestycji



Interaktywne wyznaczanie obszaru inwestycji



Interaktywne wyznaczanie obszaru inwestycji



Interaktywne wyznaczanie obszaru inwestycji



Sztuczna Inteligencja nie zna granic
• Waszyngton, USA 

• 705 749 mieszkańców, 177 km2 

• Automatycznie przetworzono dane ponad 54 000 
punktów oświetleniowych 

• Wyznaczono ponad 14 000 sytuacji i wykonano 
automatyczną optymalizację, która zajęła 
komputerowi ok. 10 godzin.



Obróbka danych przez AI
• Zaawansowane algorytmy określiły 

precyzyjne parametry oświetalnych 
dróg 

• Odcinki dróg zostały automatycznie 
podzielone na fragmenty 
o jednorodnym charakterze 

• Automatycznie wyznaczono 
wymagania, czyli klasy oświelteniowe 

• Obliczenia wykonano w kilku 
wariantach i normach (europejska 
i amerykańska)



Waszyngton – wyniki
• Dla każdej drogi określono optymalny projekt 

oświetlenia i oszacowano oszczędności 

• Redukcja zużycia energii wyniosła ok. 80%, co 
przekłada się na oszczędność 13,5 mln PLN/rok 

• Porównano oprawy z lat 2018 i 2019 – różnica 
efektywności wyniosła ok. 5% – więc audyt sprzed 
kilku lat ma niewiele wspólnego z rzeczywistością  

• Wyniki stanowią podstawę do podejmowania 
decyzji co i w jakiej kolejności modernizować… 

• …co również da się wykonać automatycznie, 
generując dodatkowe oszczędności.

Sumaryczna 
moc opraw
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Dynamiczne sterowanie

godziny 
świecenia 

światła 
słonecznego 

godziny 
świecenia 

światła 
słonecznego 

Ale: w dwóch 
różnych 
miesiącach 
natężenie ruchu 
znacząco się 
różni.

Tu wystarczy 
klasa M4

Tu konieczna jest 
klasa M3

Norma PN-EN 13201 pozwala zmieniać natężenie oświetlenia.

Wykres przedstawia 
natężenie ruchu 
w poszczególnych 
dniach dwóch 
kolejnych miesięcy.

Miesiąc 1

Miesiąc 2



Dynamiczne sterowanie
Natężenie 
ruchu

Oświetlenie 
zewnętrzne

Dane 
statystyczne

 
 
Inteligentny 
system 
decyzyjny

Poziomy światła tła

Klasa oświetleniowa



Podsumowanie
• Wspomaganie podejmowania decyzji przynosi wymiernie lepsze 

efekty końcowe 

• Projektowanie przez system komputerowy wspomagany przez 
sztuczną inteligencję 
→ projekt lepszy o minimum 16%  (ZWERYFIKOWANE W 
PRAKTYCE) 

• Dynamiczne sterowanie wg. PN-EN 13201:2004 
→ zysk energetyczny około 15% (ZWERYFIKOWANE W PRAKTYCE) 

• Dynamiczne sterowanie wg. PN-EN 13201:2014 
→ zysk energetyczny około 25% (OPRACOWANIE TEORETYCZNE) 

• Przejścia dla pieszych (każde trzeba projektować indywidualnie) 

• Łączny zysk energetyczny przy wymianie HPS→LED: 70–80% 

Miasta,
gminy,

przemysł


