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Plan prezentacji

1. Wstęp

2. Pomiary klasyczne

3. Pomiary dynamiczne

4. Wnioski
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§ Aspekty prawne 

Zadania zarządcy drogi /  infrastruktury: 

• Zaopatrzenie w energię (Art. 18 Prawo Energetyczne)

• Utrzymanie (Art. 20 Ustawa o drogach publicznych)

• Kontrola (Art. 62 Prawo budowlane)
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Wymagania oświetlenia ulicznego

Norma oświetlenie dróg ( 5 części):

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – Część 1: Dobór klas 
oświetleniowych.

2. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie drogowe – Część 2: Wymagania 
eksploatacyjne.

3. PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie drogowe – Część 3: Obliczanie 
parametrów eksploatacyjnych.

4. PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie drogowe – Część 4: Metody pomiaru 
skuteczności świetlnej.

5. PN -EN 13201 - 5: 2016 - 03 – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.
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Pole pomiarowe

Typowe rozmieszczenie opraw oświetleniowych:  a) jednostronne, b) naprzeciwległe, c) naprzemianległe.
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Pomiary luminancji
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Pomiary natężenia 

Punkty pomiarowe na rozważanej powierzchni.
Gdzie: 1 – oprawa oświetleniowa, 2 – szerokość rozważanej powierzchni Wr, 3 – pole obliczeniowe
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Luminancja i natężenie oświetlenia

 wrażenie wzrokowe
 miara jaskrawości

 Ilość światła na 
powierzchni

[lx] [cd/m2]

r - współczynnik luminancji 

zredukowany do światła 

padającego, pod kątami (e, b)
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Klasa oświetlenia
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Przeliczanie klas oświetlenia
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Dynamiczne pomiary oświetlenia
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Problematyka zastosowania 
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Badania pilotażowe

Charakterystyka odcinka pomiarowego: 

• droga dwukierunkowa jednopasowa, 

• nieskomplikowania geometria drogi,

• ograniczone występowanie i częstotliwość ruchu komunikacji zbiorowej,

• względnie niskie natężenie ruchu pojazdów, 

• zastosowane standardowe słupy oświetlenia drogowego oraz oprawy,

• występowanie dedykowanego oświetlenia na kilku przejściach dla pieszych,

• potencjalna możliwość zbadania zróżnicowanych systemów oświetlenia,

• brak lub ograniczona liczba źródeł światła obcego, takiego jak reklamy,

• droga o pierwszeństwie przejazdu i minimalnej liczbie skrzyżowań z sygnalizacją 

świetlną.
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Zastosowywanie 
metody

Wariancja Eśr < 1lx
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Zastosowywanie 
metody
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Zastosowywanie 
metody

𝑫𝒑 =
𝑷𝒊

σ𝒊=𝟏
𝒏 (ഥ𝑬𝒊∗ 𝑨𝒊)

𝑾 ∗ 𝒍𝒙−𝟏 ∗ 𝒎−𝟐

gdzie:
Dp – wskaźnik gęstości mocy [W·lx-1·m-2],
ത𝐸𝑖 –średnie poziome natężenie oświetlenia z podobszaru i [lx],
𝑃𝑖 – moc instalacji oświetleniowej stosowanej do oświetlenia
odpowiednich obszarów i [W],
Ai – powierzchnia podobszaru oświetlonego przez instalację
oświetleniową [m2],
n – liczba oświetlanych obszarów.
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Zastosowywanie 
metody

𝑫𝑬 =
σ𝒋=𝟏
𝒎 𝑷𝒋∗𝒕𝒋

𝑨
𝑾𝒉 ∗𝒎−𝟐

gdzie:
DE - roczny wskaźnik zużycia energii dla instalacji oświetlenia
drogowego [Wh·m-2],
Pj – moc operacyjna związana z j-tym okresem eksploatacji
[W],
tj – czas trwania j-tego okresu eksploatacji gdy Pj jest
zużywana w ciągu roku [h],
A – powierzchnia obszaru oświetlonego przez ten sam układ
oświetlenia [m2],
m – liczba okresów o różnej mocy instalacji Pj; brany jest
również pod uwagę okres spoczynkowy zasilania (cząstkowe
zużycie energii).
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Wnioski

• Efektywniejszy pomiar, umożliwiający 

badanie całych ciągów ulicznych.

• Dokładniejszy pomiar.

• Bezpieczeństwo osoby wykonującej pomiar.

• Brak wpływu pojazdów osobowych na wyniki pomiaru.

• Identyfikacja miejsc wymagających podjęcia działań.

• Rzeczywista wartość wskaźników efektywności 

energetycznej.
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