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Miért van szükség az útvilágítás mérésére?

 energiahatékonyság és potenciális energiamegtakarítás realizálásához

 fejlesztésekhez, beruházások optimalizálásához

 az energiafelhasználás és a megvilágítás mértékének ellenőrzése 

fejlesztések előtt, közben és után

 üzemeltetési költségek optimalizálásához

meglévő megvilágítás értékelésére (ez alkalmas lehet akár tervezéshez adatszolgáltatásként), 
illetve egy közvilágítás korszerűsítést követően a kialakítás megfelelőségének ellenőrzésére 

használható

Objektív mérési eredményeket kapunk:



Üzemeltetési költség optimalizálása, leromlási görbe



Illumetric
 A mérés a vonatkozó szabványnak megfelelően kerül elvégzésre a MSZ EN

13201-4 “Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei”

 A luxometerek – 3-3 db mérő szenzorok - a földtől 0,2 m magasságban

helyezkednek el. Nincs formula. 30 cm-ként van mintavételezés.

 A Megvilágítás mérés folyamatos és geo tag-el ellátott minden mérési

szakaszon.

 A méréseket megfelelő időjárási viszonyok között lehet csak elvégezni az

éjszakai órákban (tiszta légkör, füst-, ködmentes időszak)

h: 20cm

h: 1500mm



MÉRŐESZKÖZ LEÍRÁSA, A MÉRÉS ELVE

 A rendszer fotometriai tulajdonságok mérését teszi lehetővé közterületeken

és közutakon, alagutakban az érvényes MSZ EN 13201, spanyol RD

1980/2008 (királyi rendelet a kültéri világítóberendezések energiahatékonyságának szabályozására) előírásoknak

megfelelően.

 Az ILLUMETRIC rendszer nagy előnye, hogy egy mérésel képes a fotometriai

tulajdonságok mérésére, valamint az adatok leltárba vételére folyamatos

haladás mellett, a forgalom sebességének megfelelően, annak zavarása

nélkül



Mérés végrehajtása

 A mérés 2 fő folyamatos jelenléte mellett valósul meg

 Operátor: Az adat-, képgyűjtő és adattároló rendszerek működtetése

 Gépkocsivezető: mérőautó irányítása, az operátor munkájának segítsége



Alkalmazhatóság:

 Az EN 13201-4 szabványnak megfelelő megvilágítás és fénysűrűség mérése.

 Fényspektrum mérése a színparaméterek és fényforrás típusok 

azonosításához.

 A fényforrások automatikus és pontos adatbázisa (GPS pozíció és a 

fényforrás geometriai adatai).

 Mérési eredményeken alapuló valódi energiahatékonyság tervezése.

 Fénytérképek készítése (energiafelhasználás optimalizálásához).

 A közvilágítási létesítmények értékelése és elemzése.

 A fotometriai paraméterek (fénysűrűség, megvilágítás, stb.) pontos mérése 

folyamatos haladás mellett.



Mérési szakaszok lehetséges térképi 

megjelenítései

 pihenőhelyeken végzett 

mérések példáján



Mérendő szakaszok megnevezése, 

szakaszolása

 Minden egyes szakasz egyedi 

azonosítóval rendelkezik

 Azonosító:

 pihenőhely

 félpálya(ASC, DES)

 útszakasz



Világítási paraméterek

 Minden egyes szakasz vonatkozásában



Világítási paraméterek I.

Street: az adott szakasz egyedi megnevezése, azonosítója

Mean Illuminance: átlagos megvilágítás – E [lux] - lux = lm/m2 def: Az út teljes felületére 

átlagolt horizontális megvilágítás

Megvilágítás: A megvilágítás (E) a megvilágított A felületre eső Φ fényáram és a 

megvilágított A felület nagyságának hányadosa. 

Minimum Illuminance: legkisebb megvilágítás Emin [lux] def: Az út felületének legkisebb

megvilágítása

Maximum Illuminance: legnagyobb megvilágítás Emax [lux] def: Az út felületének legnagyobb

megvilágítása

Mean uniformity: (U0) átlagos egyenletesség (a legkisebb értéknek és az átlagos

értéknek az aránya)

A térbeli egyenletesség azt mutatja meg, hogy az adott felületrész legkevésbé megvilágított

része mennyire marad el az átlagos megvilágítástól



Világítási paraméterek II.

Longitudinal uniformity: hosszirányú egyenletesség (Ul); Megjegyzés: az úton lévő

világos és sötét foltok ismétlődő mintázatának láthatósági mértékét fejezi ki.

Global uniformity: teljes egyenletesség; Megjegyzés: általában a fénysűrűség

változását értékeli, és azt mutatja meg, hogy az útburkolat mennyire ad jó hátteret az

útjelzéseknek, tárgyaknak és más úthasználóknak

Illuminant: fényforrás típusa: LED, gázkisüléses (HPS), halogén (MH) stb.

Identified lighting class: A mért megvilágítási értékek összevetésre kerülnek az EN 

13201 szerinti világítási osztállyal

Objective lighting class: A megbízó által kerülhet megadásra, világítási osztályok, 

követelmények

Over-lighting: az egyes világítási osztályhoz tartozó értéken felüli többlet 

megvilágítás



Átlagos megvilágítás (Mean Illuminance map)

 Ezen térképi megjelenítés bemutatja az 

átlagos megvilágítási értékeket színkódok 

használatával minden egyes 

megvilágított hely vonatkozásában.

 A fekete színnel jelölt szakaszokon nincs 

mérhető megvilágítás vagy nincs

megvilágítás.

 Színkódok az egyedi igények szerint 

módosíthatóak. (pl. helyi szabályozás 

alapján)



Átlagos egyenletesség (Mean Uniformity map)

 Ezen térképi megjelenítés bemutatja az 

átlagos megvilágítás egyenletességét

 színkódok használatával minden egyes 
megvilágított hely vonatkozásában.

(a legkisebb megvilágítási értéknek és az 

átlagos megvilágítási értéknek az aránya) 

 A fekete színnel jelölt szakaszokon nincs 

vagy a megvilágítás mértéke, olyan 

csekély, hogy az elhanyagolható.

 0 -1 közötti viszonyszám



Utcakép



3D Megvilágítás térkép (Illuminance map)



3D Megvilágítás térkép,Érzékelőként (bal, középső, jobb)



Fényforrások elhelyezkedése, típusa



Nemzetközi lámpakódolási rendszer (ILCOS)

 I – izzólámpa (incandescent lamp)

 H – halogénlámpa (halogen lamp)

 F – fénycső (fluorescent lamp)

 S – nátriumlámpa (High pressure sodium lamp

 L – kisnyomású nátriumlámpa (Low pressure sodium lamp)

 M – fémhalogénlámpa (Metal halide lamp)

 Q – higanylámpa (High pressure mercury lamp, Quecksilberdampf

Hochdrucklampe)

 LED

VASP=HPS

ua. nincs 

megkülönböztetve

Nem kerül meghatározásra



Mérési eredmények táblázatos formában

Street
name

Section
name

Mean

Illuminance
(lux)

Minimum 

Illuminance
(lux)

Maximum 

Illuminance
(lux)

Mean 
Uniformity

Longitudinal
uniformity

Global 
uniformity Illuminant

Identified
lighting class:

Objetive

lighting
class Over-lignting

AREA_1_

ASC_STR
EET_1

Section

175

13.61 4.97 27.00 0.36 0.36 0.18 LED

(ME4a*) S2 (CE4*) 

P2  

(*: Without 
uniformity) P2

36.101% 
(Small over-lighting)

AREA_1_

ASC_STR
EET_1

Section

176

36.35 10.49 69.97 0.28 0.35 0.14 LED

(ME1*) S1 (CE1*) P1  

(*: without 
uniformity) P1

142.371% 
(Small over-lighting

AREA_1_

ASC_STR
EET_1

Section 

178

39.78 12.08 77.78 0.30 0.35 0.15 LED

(ME1*) S1 (CE1*) P1  

(*: without 
uniformity) P1

165.253% 
(Small over-lighting

AREA_1_

ASC_STR
EET_1

Section

179

17.60 1.13 27.18 0.06 0.08 0.04 LED

(ME3a*) S4 (S1*) 

(CE3*) P4 (P1*)  

(*: without 
uniformity) P4

252.101% 
(Small over-lighting

AREA_1_

ASC_STR
EET_1

Section 

180

14.97 1.16 24.99 0.07 0.13 0.04 LED

(ME4a*) S4 (S2*) 

(CE4*) P4 (P2*) 

(*: without 
uniformity) P4

199.445%
(Small over-lighting



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


