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ТЕМА 9: 

Испитивање осветљености радне околине 



Увод 

• Светлост је део спектра електромагнетног зрачења из 
опсега таласних дужина видљивих људским оком. 

• Светлост је у основи израчена или рефлектована енергија, 
која доспе у људско око и која се у видном органу 
претвори у чулно опажање и осећање светлине (утисак о 
јачем или слабијем зрачењу) и боје. 

• Видљива светлост се обично дефинише као радијација у 
опсегу таласних дужина од 380 до 780 nm - између 
инфрацрвене (са дугачким таласним дужинама) и 
ултраљубичасте (са кратким таласним дужинама). 

• Брзина светлости, као и свих осталих електромагнетних 
таласа, износи приближно 300000 km/s. 



• Међународна комисија за осветљење (CIE) је за нормално људско око 
дефинисала две врсте релативне светлосне осетљивости: 

 релативну светлосну осетљивост код дневног осветљења - V(λ) и 

 релативну светлосну осетљивост код ноћног осветљења – V’(λ). 

• Релативна светлосна осетљивост приказује се обично дијаграмом, 
функцијом таласних дужина (λ) у подручју видљивог зрачења. 

• Тај дијаграм се назива „крива релативне светлосне осетљивости“или 
„крива спектралне осетљивости људског ока“. 

• На дијаграму су приказане две криве: 

крива спектралне осетљивости 

људског ока код дневног осветљења и 

крива спектралне осетљивости 

људског ока код ноћног осветљења. 

Дијаграм релативне светлосне 

осетљивости 



• Спектар, тj. спектрална расподела снаге, представља дозрачену снагу 
светлости одређене таласне дужине или таласног опсега. 

• Спектрална анализа пружа информације о карактеристикама боје 
светлости. 

• Може се разликовати континуирани спектар који укључује све таласне 
дужине и линијски спектар који укључује само појединачне таласне 
дужине. 

Континуирани спектар 

(пример: дневна светлост) 

Линијски спектар 

(пример: флуо светиљка) 



Основне фотометријске величине 

Величина  Ознака Једначина Јединица 

Светлосни 
флукс  

Ф Ф=I·Ω Lumen (lm) 

Јачина 
светлости  

I I=Ф/Ω Candela (cd) 

Осветљеност E E=Ф/A Lux (lx)=lm/m2 

Сјајност L L=I/A cd/m2 

 

A - осветљена површина, 
Ω - просторни угао  



Ниво осветљености опада са повећањем 

растојања од светлосног извора 



• Осветљеност је количник упадног светлосног флукса на елемент 
површине и површине тог елемента. Осветљеност једне тачке, 
односно бесконачно мале површине, сразмерна је светлосном 
интензитету, а обрнуто сразмерна квадрату растојања између 
извора и тачке посматрача. 

• Просечна осветљеност је алгебарска средња вредност 
осветљености неке равни. 

• Равномерност осветљења неке равни је количник најмањег 
осветљења и просечног осветљења те равни. 

• Бљештање је нелагодност или смањење способности виђења 
предмета, или истовремено и једно и друго, што настаје услед 
врло јаких луминација или контраста у видном пољу. 

• Бљештање може бити директно, индиректно и контрастно. 

Основни појмови 



• Колебање светлости је осетна промена јачине и фреквенције 
светлосног извора. 

• Боја је осећај изазван посматрањем предмета осветљених светлошћу 
једне или више таласних фреквенција. Боја посматраног предмета 
зависи првенствено од спектралне рефлексије његове површине и од 
спектра светлости. 

• Опште осветљење је осветљење којим се што равномерније 
осветљава цела просторија. 

• Допунско осветљење је допуна општем осветљењу неког простора да 
би се постигла боља осветљеност неких делова тог простора. 

• Директно осветљење је осветљење код кога 90 до 100 % светлосног 
флукса неког светлосног извора непосредно допире до осветљене 
равни. 

• Индиректно осветљење је осветљење код кога највише 10 % 
светлосног флукса неког светлосног извора непосредно допире до 
осветљене равни. 

• Дифузно осветљење је осветљење при коме 40 до 60 % светлосног 
флуксанеког светлосног извора непосредно допире до осветљене 
равни. 

• Критично радно место је оно место које је због свог положаја у 
пројектованој просторији најнеповољније осветљено. 



• Дневна или природна светлост представља видљиви део 
спектра сунчевог зрачења. 

• Природна светлост која осветљава неку тачку на земљи састоји 
се од три компоненте: 

 директне сунчеве светлости, 
 дифузне светлости и 
 светлости рефлектоване од тла, вегетације и околних 

објеката. 
• За разлику од светлости која је генерисана вештачким изворима 

светлости, дневна светлост је променљива током времена по 
интензитету, расподели сјајности и спектру. 

• Локални параметери који утичу на светлост у унутрашњости 
зграде су:  

 оријентација зграде у односу на стране света,  
 морфологија саме зграде,  
 геометрија фасаде,  
 величина и распоред отвора,  
 морфологија унутрашњости зграде,  
 материјали од којих су направљене површине на фасади 

и у унутрашњости.  



• Светлосни комфор је директно везан за физиолошко стање 
корисника, на пример појаву замора услед превеликог 
контраста унутар видног поља. 

• На субјективне аспекте светлосног амбијента у радној средини 
обраћа се све већа пажња, због потенцијалног пораста 
продуктивности у просторима који су комфорни и пријатни за 
боравак и рад. 

• Истраживањима је показано да је пријатност при употреби 
природног осветљења већа него код вештачког осветљења 
простора. 

• Квантитативни опис осветљења неког простора може се 
описати одговарајућим физичким величинама, као што су: 

 расподела осветљености и сјајности, 
 максимална и минимална осветљеност и др. 



• Осветљење радних просторија у зависности од извора 
светлости може бити: 

 природно - дневна светлост кроз прозоре, отворе и 
светларнике. 

 вештачко - јаче и супериорније од природног, може се 
регулисати и усмеравати. 

 термичко - сијалице са металним влакном код којих се 
електрична енергија користи за загревање влакна, које затим 
у усијаном стању емитује светлост, 

 луминесцентно - флуоресцентне цеви, живине и натријумске 
сијалице, код којих светлост настаје на основу електричног 
пражњења у гасовима, 

 ласерско - ласери емитују кохерентну монохроматску светлост 
која се може добро фокусирати на малу површину. 

 амбијентално - директна, полудиректна, полуиндиректна, 
индиректна и дифузна расвета. 

Осветљење на радном месту 



• Осветљење радних просторија у зависности од 
простора који се осветљава може бити: 

 опште једнобразна (униформна) осветљеност - 
покрива целу просторију и за неке врсте послова 
обезбеђује довољан ниво осветљености (учионице, 
сале, железнички перони и др.). 

 опште локализована осветљеност – препоручује се 
из економских разлога у свим просторијама у 
којима радна места нису густо распоређена, да би 
се постигло потребно осветљење на радној 
површини. Ово осветљење је ограничено само на 
радну раван (стона светиљка на писаћем столу, 
светиљка на радном месту у радионици и др.) 



• Добро организовано осветљење - повећана способност опажања, 
логичко размишљање, издржљивост и брзина при раду. 

• Неадекватно осветљење - (бљештање, неадекватна боја светла, 
неадекватан интензитет и квалитет светла) изазива погоршање вида, 
замор, лоше психолошко стање, смањену продуктивност, повреде на 
раду. 

• Количина светлости довољна за обављање неког посла зависи од 
визуелних захтева радника, стања чула вида, година старости и врсте 
посла. 

• Оцена квалитета осветљења једног унутрашњег простора мора да 
почива на анализи већег броја различитих фактора, који се називају 
фактори квалитета унутрашњег осветљења:  

 ниво осветљености,  
 равномерност осветљености,  
 расподела сјајности,  
 ограничење бљештања,  
 смер упада светлости и моделовање  
 боја и  
 ограничење треперења светлости и стробоскопског 

ефекта.  
 



• Ниво осветљености се дефинише као минимална средња 
осветљеност референтне површине, потребна за извршавање 
одређеног видног задатка. 

• У радним просторијама референтна површина је представљена 
радном равни, која се дефинише као хоризонтална раван 
ограничена зидовима и, уколико није другачије 
специфицирано, постављена је на 0,85 m од пода. 

• Дефинишу се две врсте нивоа осветљености: минимални и 
оптимални.  

• Минимални ниво осветљености за праг распознавања црта 
лица ≈ 20 lx  

• Минимални ниво осветљености у радним просторијама за 
задовољавајуће распознавања црта лица ≈ 200 lx  

• Оптимални ниво осветљености у радним просторијама ≈ 500 - 
1000 lx  

• Додатно осветљење за теже видне захтеве ≈ 2000 - 20000 lx  



• Равномерност осветљености је однос минималне и средње 
вредности осветљености референтне површине (треба да износи бар 
0,6). 

• Расподела сјајности унутар видног поља представља један од 
најважнијх фактора квалитета унутрашњег осветљења, јер с једне 
стране одређује контрасте, а с друге утиче на величину замора ока. 

• При томе: 

 сјајност светиљки које се користе као елементи система 
општег осветљења просторије треба да буде у опсегу 
1000-10000 cd/m2, 

 сјајност светиљки које се користе за осветљење 
просторија у којима се обавља рад са терминалима, 
персоналним рачунарима и медицинском и техничком 
опремом са екранима, треба да буде мања од 200 cd/m2, 

 сјајност предмета који представљају елементе видног 
задатка треба да припада опсегу 100-500 cd/m2. 



• Бљесак се јавља као непријатан осећај који настаје због јаких 
контраста унутар визуелног поља. 

• Циљ је елиминисати бљештање (осветљеност укупног видног 
поља треба бити што равномернија, тј. да односи осветљености 
не прекораче одређене вредности контраста) 

• Директно бљештање је јак извор светлости на плафону или 
прозору се простире у видно поље 

• Рефлектовано бљештање је када се светлост рефлектује од неке 
површине и улази у видно поље. 



• Оптималан распоред радног места и светиљке постиже се 
онда када светлост долази са горње леве стране (са горње 
десне стране за леворуке). 

• У том случају нема ометајућих сенки, а значајно се смањује и 
рефлектовано бљештање. 

• Моделовање је способност светлости да истакне 
тродимензионалну форму и структурне делове неког објекта, 
што се постиже стварањем одговарајућих сенки. 

• Добро моделовање унутрашњег простора подразумева јасне 
облике, да сенке нису претамне, да границе нису оштре. 

• Због свега напред наведеног, треба тежити уравнотеженом 
односу директне и индиректне светлости. 



• У просторијама са видним задацима код којих су сенке 
непожељне (писање, цртање и сл.), које се осветљавају 
применом дифузне светлости, препоручује се употреба 
додатних светиљки са јако усмереним снопом, које ће 
осветљавати елементе околног простора (украсне предмете, 
цвеће, слике и сл.). 

• Светлост ових светиљки не сме да има утицаја на осветљење 
радних места, него треба да разбије монотонију дифузне 
светлости и да при преношењу погледа са видног задатка на 
околни простор омогући оку пријатне промене. 



• Боје у просторији утичу на осећај удобности и расположења 
особа у њој. 

• Због тога су боја светлости и репродукција боје светлосног 
извора основни елементи веома значајног фактора квалитета 
унутрашњег осветљења, који се кратко назива боја. 

• Према температури боје сви извори светлости се могу поделити 
у три групе. 

• Прва група - извори топле боје (Т < 3300 К) - преовладавају 
црвени и наранџасти тонови - стамбени простори.  

• Друга група - извори беле боје - непосредна боја (3300≤ Т ≤ 
5300 К), који дају неутралну белу боју - радна места.  

• Трећа група - извори боје дневне светлости - хладна боја (Т > 
5300 К) - доминира плавичасто бела нијанса - послови који 
захтевају висок ниво осветљености.  



Дијаграм температуре боје 



• Стробоскопски ефекат представља појаву нејасног 
виђења објеката који се брзо крећу у простору 
осветљеном помоћу флуо цеви (као да објекат за собом 
вуче своју замрљану сенку). 

• Појава стробоскопског ефекта је нарочито опасна у 
просторијама са радним машинама које поседују брзе 
ротирајуће делове, јер може да изазове и оптичке варке 
(може се, на пример, стећи утисак да предмет који 
ротира великом брзином стоји или да ротира много 
мањом брзином). 

• Смањити стробоскопски ефекат – везивањем светиљки 
на различите фазе у што равномернијем распореду. 



Законска регулатива и стандарди 

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17). 

• Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и 
испитивања услова радне околине (,,Сл. гласник РС”, бр. 94/06, 
108/06, 114/14 и 102/15). 

• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 
на радном месту („Сл. гласник РС”, бр. 21/09 и 1/19). 



• Стандарди којима се утврђују захтеви за осветљење за већину радних места у 
затвореном простору и радна места на отвореном простору, у смислу 
квантитета и квалитета осветљења, а такође и дају препоруке за осветљење, 
су: 

 SRPS EN 12464-1:2012 - Светлост и осветљење - Осветљење радних 
места - Део 1: Радна места у затвореном простору. (прихваћен у РС 
али без обавезе примењивања) 

 SRPS EN 12464-2:2012 - Светлост и осветљење - Осветљење радних 
места - Део 2: Радна места на отвореном простору. 

• Стандард којим се утврђује квалитет осветљења, као последица дневног и 
вештачког осветљења је SRPS U.C9.100:1962 - Дневно и електрично 
осветљење просторија у зградама 

• Ниво и равномерност осветљења на радном месту и у радној околини се 
оцењује поређењем са дозвољеним вредностима у зависности од видног 
захтева и врсте делатности. 

• Овај стандард садржи одредбе чија примена треба да омогући добро 
виђење, тј. тачно и брзо опажање уз што мањи замор очију. Стандард служи 
за оцену, пројектовање, одржавање и испитивање дневног и електричног 
осветљења просторија. 

• Стандард којим су утврђени термини и дефиниције из области осветљења је 
SRPS N.A0.845:1995 - Осветљење. Термини и дефиниције. 



• Просечна осветљеност (lx) и фактор дневне осветљености (%) на 
радним местима за различите видне захтеве дати су у 
стандарду SRPS U.C9.100:1962  
 

Испитивање квалитета осветљености 

Захтеви Осветљеност [lx] Фактор дневне 
осветљености [%] 

Веома мали 30 до 50 0,6 до 1 

Мали 50 до 80 1 до 1,6 

Средњи 80 до 150 1,6 до 3 

Велики 150 до 300 3 до 6 

Веома велики 300 до 600 6 до 12 

Изванредно 
велики 

>600 >12 

Табела – Средња осветљеност и фактор дневне 
осветљености за различите видне захтеве 

• Вредности фактора дневне осветљености рачунају се на 
просечну хоризонталну дневну осветљеност од 5000 lx и 
изражене у процентима:  𝑇 =

𝐸

5000
∙ 100(%).  



• Електрично осветљење изводи се као: 

 опште осветљење 

 опште са допунским осветљењем радног места. 

• За извршење одређене делатности при само општем 
осветљењу или при општем и допунском осветљењу радног 
места, просечне осветљености у просторијама морају бити у 
складу са захтевима приказаним стандарду SRPS U.C9.100:1962  

 

• За дефинисање квалитета осветљења у складу са дозвољеним 
вредностима користи се: 

 ниво осветљености, 

 равномерност осветљености и 

 контраст. 



Захтеви Само опште 
осветљење 

Опште осветљење са допунским 
осветљењем радног места 

Опште осветљење Допунско осветљење 
радног места 

  а б а б а б 

Веома мали 30 50 - - - - 
Мали 50 80 - - - - 
Средњи 80 150 30 50 150 300 

Велики 150 300 50 80 300 600 

Веома велики 300 600 80 150 600 1000 

Изванредно велики - - 150 300 >1000 >1000 

Табела – Минимална средња осветљеност за различите видне захтеве, lx 

Напомена: Вредност осветљености у колини „a“ важи за осветљење са сијалицама са 
ужареним влакном, а вредност у колони „б“ за осветљење са флуоросцентним цевима 
или сличним изворима светлости више температуре боје. 



• Добра просторна равномерност осветљења постиже се 
најповољније само општим осветљењем. 

• Просторија мора бити у сваком свом делу довољно осветљења. 
• За само опште осветљење, однос између осветљености 

најслабије осветљеног места у просторији према просечној 
осветљености целе просторије (Еmin/Еsr) мора бити у складу са 
захтевима из стандарда SRPS U.C9.100:1962: 

Видни захтев Однос осветљености најслабије осветљеног места 
према средњој осветљености просторији 

Веома мали 1:6 до 1:3 

Мали 1:3 

Средњи и велики 1:2,5 

Веома велики и изванредно 
велики 1:1,5 

Табела – Равномерност осветљења за различите видне захтеве 



• Стандард SRPS EN 12464-1:2012 прописује светлосне 
захтеве за радна места у затвореним просторима, прeма 
различитим активностима. 

Врста просторије и активности Захтевана осветљеност (lx) 

Учионице 300 

Учионице за вечерњу наставу и образовање 
одраслих 

500 

Амфитеатри 500 

Уметнички кабинети у уметничким школама 750 

Кабинети за техничко цртање 750 

Лабораторије и учионице за практичну наставу 500 

Рачунарски кабинети 300 

Степеништа 150 

Ходници 100 



• Пре мерења треба направити план просторије у којој ће се вршити 
мерења. У план се уноси следеће: 

 положај радних места, 
 подаци о рефлексији таванице, зидова, подова, 

прозорских окана и завеса, 
 намена просторија, 
 врста рада и захтев у погледу јачине светлости, врсте 

светиљки итд. 
• Електричне уређаје за осветљење потребно је стабилизовати пре 

мерења, а то се постиже укључивањем уређаја извесно време пре 
почетка мерења. 

• При мерењу треба водити рачуна да извођач мерења буде тако 
постављен да не баца сенку на мерни инструмент и да не буде обучен 
у бело или светло одело. 

• На плану треба уцртати мерна места. 



• Мерење осветљености луксметром по правилу се изводи на 
висини радног стола (0,85 m изнад пода). 

• Цела просторија се подели на сегменте једнаких површина, a 
средишта сегмената означе се као мерне тачке. 

• Број мерних тачака зависи од индекса просторије, K =
𝑎∙𝑏

ℎ𝑘(𝑎+𝑏)
. 

• Где су: 
 a и b - димензије просторије,  
 hk - корисна висина, hk = h – hd – hv  
 h - висина просторије,  
 hd - висина радне површине и  
 hv - удаљеност сијалице од плафона.  

 
Индекс просторије, К  Број мерних тачака   
К < 1     4   
1 ≤ К < 2     9   
2 ≤ К < 3     16   
3 ≤ К     25   



 
• Вредности нивоа осветљености за радно место одређују се 

као средња вредност више измерених вредности 
осветљења на хоризонталној површини. 

• На основу измерених вредности за оцену квалитета 
осветљености радног места и радних просторија у радној 
околини потребно је одредити: 

 средњу дневну осветљеност, 
 максималну и минималну дневну осветљеност, 

 средњу осветљеност од општег осветљења 𝐸𝑠𝑟 =
1

𝑛
 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1  

(упоређује се са дозвољеном минималном средњом 
осветљеношћу.), 

 максималну и минималну осветљеност од општег 
осветљења и 

 равномерност осветљења, степен равномерности 
𝑅 =

𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑠𝑟
  (упоређује са прописаним вредностима за 

просторну равномерност.). 



• Мерење осветљености врши се помоћу фотометара. Најчешће у 
употреби је луксметар. 

• Сваки луксметар има два основна дела: 

 фотоелектрични пријемник и 
 мерни инструмент 

• Као фотоелектрични пријемник користи се: 

 селенски фотоелемент 
 силицијумски фотоелементи 

• Рад луксметра се заснива на фотоелектричном ефекту - феномену да 
тела емитују електроне након апсорпције енергије електромагнетног 
зрачења као шту су x-зраци или видљива светлост. 

• Фотоелектрична појава се дешава услед дејства фотона чија је 
енергија неколико еV (електронволти, 1eV≈1,6·10−19 J). Осветљавањем 
фотоелектричног пријемника ослобађају се електрони који стварају 
електричну струју. 

• На тај начин се светлосна енергија претвара у електричну. 



• Луксметри се класификују у четири класе (према стандарду DIN 
5032): 

 Класа „L“ – лабораторијски мерни уређаји највише тачности 
 Класа „A“ – мерни уређаји са високом тачности 
 Класа „B“ – мерни уређаји са умереном тачности 
 Класа „C“  - мерни уређаји са ниском тачности 

Класа мерног уређаја 

L A B C 

Дозвољена укупна 
грешка мерења (%) 

3 5 10 20 

• У ЕУ за акредитацију мерне методе за одређивање 
осветљења радних места потребно је имати мерни уређај 
класе најмање „B“ док се у Србији прихватају и мерни уређаји 
класе „C“. 



Спецификација: 
 
1. Опсег мерења: 0-1999 lx, 2000-19999 lx, 20000 
- 50000 lx 
2. Резолуција мерења за опсег 0-1999 lx: +/- 1 lx 
3. Резолуција мерења за опсег 2000-19999 lx: +/- 
10 lx 
4. Тачност мерења: +/- 6 % 
5. Таласна дужина: 560 nm 
6. Стабилност сензора: +/- 2% у прве две године 
коришћења 
7. Амбијентални услови: 0-50°C, и маx рел. 
влажност ваздуха  95% 
8. Димензије: 143x80x32 mm 
9. Извор напајања: Батерија 9V  

Преносни луксметар 



• У извештају о испитивању (стручном налазу) налазе се 
подаци о: 

 подносиоцу захтева, 
 опреми за испитивање, 
 референтним документима, 
 условима током испитивања, 
 изворима у блиској зони, 
 месту испитивања (опис, услови, скица) и 
 резултатима испитивања. 

 

• Препоруке: 
 рационално и правилно постављање светиљки (добар 

распоред светиљки и радних места)  
 смањити ниво амбијенталне расвете и боље искоришћавање 

природне расвете  
 елимисати бљештање - смањити рефлектовање (нпр. дужа оса 

дугуљасте светиљке са флуо цевима паралелно са правцем 
гледања)  

 вршити редовна мерења осветљења у радним просторима  
 коришћење LED технологије – одрживо и енергетски ефикасно  

 


