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1. INTRODUCERE 

 
Una din principalele provocări cunoscute omenirii o reprezintă producerea și consumul de 

energie. Se estimează că instalațiile de iluminat au o pondere de 19% din consumul total de energie, 
care reprezintă aproximativ 6% din producerea de gaze cu efect de seră [1]. 

Primele date privind iluminatul public electric arată că orașul Wabash din India a fost primul 
oraș iluminat electric din lume, iar orașul Timișoara primul din Europa. 

În anul 1892 apare prima lucrare [2], care evidențiază avantajele iluminatului alimentat cu 
energie electrică în comparație cu iluminatul pe gaz și ulei folosite în vremea respectivă. 

Pentru o fluidizare a informațiilor privind stadiul actual al metodelor de analiză și proiectare 
ale sistemelor de iluminat stradal, informațiile au fost împărțite între cele 5 capitole. Astfel, fiecare 
capitol oferă o perspectivă obiectivă asupra cercetărilor efectuate. 

În Capitolul 2 al prezentei lucrări se prezintă evoluția surselor și aparatelor folosite în 
iluminatul public, respectiv a elementelor de calcul a parametrilor luminotehnici. 

Atunci când vorbim de iluminatul exterior și de dezvoltarea acestuia trebuie să ne raportăm 
în primul rând la sursele de lumină, care au evoluat foarte mult din punct de vedere al eficienței 
luminoase de la 10lm/W pentru becuri incandescente, 50lm/W pentru CFL, 140lm/W pentru sursele 
cu vapori de sodiu de înaltă presiune. În acest moment cele mai noi și mai folosite surse de lumină 
sunt cele cu LED-uri, care au ajuns deja la o eficacitate luminoasă de până la 180 lm/W. 

Statele Europene au restricționat deja vânzările de surse de lumină ineficiente energetic, 
acestea neavând dreptul să mai promoveze echipamentele cu vapori de mercur, incandescente sau 
chiar unele surse cu vapori de sodiu care nu îndeplinesc cerințele de eficiență energetică [3], [4]. 

Stabilirea celei mai bune soluții tehnico-economice reprezintă unul dintre cei mai importanți 
factori de luat în considerare atunci când vrem să realizăm un astfel de sistem. Mare parte din țările 
lumii au standarde proprii după care realizează aceste instalații. Standardele diferă în unele cazuri 
minor, dar, în unele cazuri pot apărea diferențe majore. Realizarea unei analize privind aceste 
diferențe atât din punct de vedere al parametrilor luminotehnici, cât și al consumului energetic pentru 
implementarea acestor soluții reprezintă o oportunitate pentru a îmbunătăți standardele existente. 

Capitolul 3 prezintă criteriile de performanță în iluminatul exterior și compară clasele de 
luminanță și iluminare în instalațiile de iluminat public pentru diferite standarde la nivel global. În 
urma studiului efectuat s-a considerat oportună evaluarea consumului energetic necesar pentru 
îndeplinirea cerințelor minime de performanță impuse de fiecare standard în parte. Pe baza 
rezultatelor obținute, s-a constatat că puterea necesară pentru îndeplinirea cerințelor de luminanță 
medie nu este direct proporțională cu această valoare. Având în vedere acest aspect s-au realizat 
diverse studii pentru identificarea diferențelor dintre metodele de calcul a acestui parametru, conform 
celor două standarde: european și american. Pe baza studiilor efectuate s-a constatat că principala 
diferență o reprezintă poziționarea observatorului în raport cu punctul de calcul. Deși diferită între 
cele două standarde, în ambele cazuri poziția observatorului este fixă față de punctele de calcul, la 
60m de suprafața de calcul pentru standardul european, respectiv la 83,07m față de punctele de 
calcul, pe o linie paralelă cu axul benzilor de circulație în cazul standardului american. 

O problemă identificată în ambele standarde este dificultatea de a efectua măsurători de 
luminanță, având în vedere că observatorul (respectiv luminanțmetrul) trebuie amplasat pe calea de 
circulație, deci cu oprirea traficului. În urma cercetărilor efectuate, s-a demonstrat, atât matematic 
cât și prin măsurători pe teren că pentru aranjamente simetrice bilaterale și bilateral alternante, 
valoarea luminanței medii este aproape identică indiferent de poziția observatorului pe carosabil sau 
în proximitatea acestuia. În cazul aranjamentelor unilaterale am realizat o funcție de corecție utilizată 
pentru a obține valoarea luminanței medii cu observatorul pe banda de circulație pe baza 
măsurătorilor cu camera digitală amplasată pe marginea carosabilului și a valorilor luminanțelor 
medii obținute din calculele luminotehnice. 
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O altă problemă identificată este aceea a distanței observatorului față de suprafața de calcul. 
Această distanță este considerată constantă, în timp de în realitate ar trebui adaptată la viteza de 
deplasare (ea fiind distanța de frânare). Pentru a demonstra această ipoteză s-au evaluat diferențele 
întâlnite în valorile de luminanță medie atunci când observatorul este poziționat conform 
standardelor în comparație cu valorile obținute atunci când observatorul este poziționat la diferite 
distanțe longitudinale față de suprafața de calcul, de la 10m la 90m cu un increment de 10m. Spre 
deosebire de calculele teoretice unde diferențele calculate sunt sub 10%, în realitate, în studiul de 
caz particular realizat, diferențele sesizate în măsurători au fost de peste 50%, ceea ce arată 
importanța stabilirii poziției observatorului față de suprafața de calcul în funcție de viteza de 
circulație. 

A treia abordare, apropiată de cea tradițională, este bazată pe eficiența energetică. 
Managementul energetic al iluminatului rutier are ca rol principal reducerea consumului de energie 
fără a compromite nivelurile de iluminare impuse de standardele în vigoare. Există mai multe metode 
pentru reducerea consumului de energie, începând cu realizarea unei proiectări optimizate și 
continuând cu dimarea corpurilor de iluminat bazată pe diverși parametri. Capitolul 4 analizează, 
prin studii de caz amănunțite, avantajele economice în echilibrarea corectă a fazelor și prezintă o 
metodă de reducere a consumului de energie în instalațiile de iluminat public folosind dimarea 
surselor de lumină, respectând cerințele minimale impuse de standarde în orice moment al nopții. 

Capitolul 5 este dezvoltat pe baza măsurătorilor luminotehnice cu camera digitală. Prima 
parte prezintă metodele de calibrare, procesarea imaginilor și interpretarea rezultatelor. Pe baza 
cercetărilor efectuate asupra stadiului actual am realizat un script în Matlab R2020, validat prin 
compararea valorilor măsurate cu calcule realizate în programul DIALux 4.13. În urma studiilor 
efectuate s-a constatat că metodele de măsurare a luminanței cu camera digitală sunt destul de 
limitate din cauza faptului că luminanțmetrele imagistice sunt foarte puțin accesibile, datorită prețului 
prohibitiv, care le transformă mai mult în aparate de laborator și nu pentru măsurători curente. Acest 
lucru a reprezentat punctul de plecare în vederea realizării unei metode originale de măsurare a 
luminanței medii și a coeficientului de uniformitate cu camera digitală. Studiile de caz realizate nu 
arată doar utilitatea metodei în măsurarea acestor parametri pe porțiunile de drum drept, ci și pentru 
zonele de conflict, respectiv pentru evaluarea poluării luminoase. 

Tot în acest capitol se prezintă o metodă originală de măsurare a luminanței medii pentru 
iluminatul stradal cu camera digitală amplasată în afara zonei carosabile. Prezenta lucrare 
demonstrează că măsurătorile de luminanță medie pentru aranjamente simetrice bilaterale și 
bilateral alternante, realizate cu camera digitală amplasată la marginea carosabilului prezintă erori 
neglijabile în raport cu cele realizate cu camera amplasată conform condițiilor de poziționare a 
observatorului impuse de standarde. 

Pentru aranjamente unilaterale, unde s-au identificat diferențe importante, s-a propus o 
funcție de corecție pentru a determina valoarea luminanței medii atunci când observatorul este 
poziționat pe carosabil, pe baza măsurătorilor efectuate cu observatorul aflat în exteriorul căii de 
rulare. S-a constatat că eroarea este acceptabilă atâta timp cât distanța de la camera digitală la axul 
benzii de circulație (cea mai apropiată de stâlpii de iluminat) nu este mai mare de 5m. 

În Capitolul 6 s-a prezentat o metodă originală de determinare a intensităților luminoase pe 
o direcție dată, fără a fi necesară demontarea corpurilor de iluminat de pe stâlpi. Pe lângă avantajele 
aduse prin disponibilitatea aparaturii și a ușurinței cu care se pot realiza măsurătorile, studiul de caz 
realizat demonstrează că, în anumite situații, uzura corpurilor de iluminat nu determină doar 
reducerea fluxului luminos util, cât și modificarea curbelor de distribuție a corpurilor de iluminat, care, 
în unele cazuri pot determina o creștere substanțială a poluării luminoase. 

Ultimul capitol prezintă concluziile finale și contribuțiile personale aduse în vederea 
îmbunătățirii metodelor de analiză și proiectare ale sistemelor de iluminat stradal. 
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2. ILUMINAT RUTIER. ELEMENTE ACTUALE 

2.1. Surse și aparate de iluminat folosite în iluminatul public 

2.1.1. Surse de Iluminat 

Sursa de lumină reprezintă un echipament care realizează conversia energiei electrice în 
energie luminoasă. După natura radiațiilor luminoase, sursele de lumină se clasifica în două 
categorii: surse cu radiații produse pe cale termică și surse cu radiații produse prin agitația 
moleculară. 

Sursele de lumina diferă în funcție de cum se distribuie energia particulelor încărcate 
(electroni) ale căror mişcare produce lumină. Dacă energia vine de la căldură atunci sursa se 
numește incandescentă. Dacă energia provine din altă sursă chimică sau electrică, sursa se 
numește luminescentă. Sursele de iluminat incandescente au fost interzise în majoritatea țărilor 
datorită randamentului foarte scăzut. 

Fluxul luminos reprezintă fluxul radiant emis în spectrul vizibil. Unitatea de măsură este 
lumenul [lm]. Fluxul luminos este o caracteristică a surselor de lumină. 

Intensitatea luminoasă reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis într-o anumită direcție 
de o sursă luminoasă punctuală într-un unghi solid infinit mic și acel unghi. Unitatea de măsură este 
candela [cd]. Distribuția intensității luminoase este o caracteristică a corpurilor de iluminat. Sursele 
de lumină folosite mai mult sau mai puțin în iluminatul public la ora actuală, sunt: 

- Lămpile cu descărcări în gaze; 
- Lămpi LED (Diodă emițătoare de lumină).  
Alegerea corespunzătoare a surselor de lumină în iluminatul stradal este foarte importantă 

din toate punctele de vedere: funcțional, estetic și economic. 
În conformitate cu Tabelul 2.1 sursele de lumină prezintă o serie de caracteristici tehnico-

economice, puse la dispoziţia utilizatorului de către producătorul de surse, care trebuie luate în calcul 
când se doreşte alegerea acesteia. 

Tabelul 2.1. Mărimile caracteristice ale surselor de lumină 

Nr. crt. Caracteristici tehnico-economice Simbol Unitatea de măsură 
1. Fluxul luminos ɸ [lm] 
2. Eficacitatea luminoasă a sursei e [lm/W] 
3. Eficacitatea luminoasă globală a sursei (sursă + aparataj 

auxiliar) 
eg [lm/W] 

4. Temperatură de culoare  T [K] 
5. Indicele de redare a culorilor  Ra  
6. Durata de funcţionare tf [h] 
7. Puterea nominală P [W] 
8. Factor de putere cosφ  
9. Tensiunea de alimentare U [V] 

10. Timpul de amorsare ta [s] sau [min] 
11. Culoarea aparentă   
12. Poziţia de funcţionare   
13. Soclu   

 Sursele de lumină cu LED au devenit foarte populare datorită eficienței lor luminoase, a 
factorului de redare a culorilor ridicat și a posibilității controlului și dimării acestora. De asemenea, 
în comparație cu lămpile cu vapori de sodiu de înaltă presiune, aceste lămpi pot ajunge la un factor 
de putere foarte mare.  

La proiectarea unui sistem de iluminat public, datorită suprafeței foarte mari de iluminat și a 
parametrilor de calcul care trebuie îndepliniți, este important ca sursele de lumină folosite să 
îndeplinească următoarele cerințe: 

 flux luminos mare; 
 eficacitate luminoasă ridicată; 
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 luminanţă redusă; 
 durata de funcţionare mare; 
 redare satisfăcătoare a culorilor; 
 funcţionare în orice poziţie; 
 uşor de manevrat în vederea instalării şi întreţinerii; 
 dimensiuni reduse. 

2.1.2. Aparate/corpuri de Iluminat 

Corpul de iluminat este definit ca un aparat care distribuie, filtrează, sau transformă lumina 
emisă de la sursă, și include toate piesele necesare pentru fixarea, susținerea și protejarea sursei 
și a circuitelor auxiliare împreună cu mijloacele de conectare la rețeaua de alimentare. 

Alegerea corpului de iluminat se face în funcţie de caracteristicile fotometrice ale acestuia, 
luând în considerare aria de iluminat. 

Parametrii fotometrici caracteristici ai corpurilor de iluminat sunt:  
 curba de distribuţie a intensităţii luminoase;  
 randamentul;  
 unghiul de protecţie vizuală;  
 factorul de menţinere; 

2.2. Elemente de calcul a parametrilor luminotehnici 

În Fig. 2.1 se prezintă axele de rotație ale corpurilor de iluminat, iar în Fig. 2.2 unghiurile 
caracteristice pentru direcția de observare corespunzătoare unei poziții oarecare a observatorului O 
care vizează un punct de calcul P. 

 
Fig. 2.1. Axele de rotație în sistemele de coordonate carteziene pentru 

poziționarea/orientarea corpului de iluminat [11] 
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Fig. 2.2. Unghiurile caracteristice pentru direcția de observare corespunzătoare  

unei poziții oarecare a observatorului [11] 
Intensitatea luminoasă poate fi citită din fișierele LDT ale corpurilor de iluminat, pe baza 

unghiurilor C și γ. 
Un exemplu de curbă de distribuție a corpului de iluminat stradal și a intensităților luminoase 

pentru o direcție dată se prezintă în Fig. 2.3. 

 
 

a. Curbă de distribuție corp de iluminat 
stradal 

b. Intensitatea luminoasă conform fișierului LDT 
de la un producător 

Fig. 2.3. Intensitatea luminoasă conform fișierelor LDT 

2.3. Calculul sistemelor de iluminat în funcție de luminanță 

Luminanța într-un punct dată de un aparat de iluminat poate fi definită prin relația: 

𝐿 =
( , )× ×∅×

     (2.1) 

 L – luminanța în cd/m2; 
 I(C,γ) – intensitatea definită în cd/klm în direcția punctului calculat; 
 r – coeficientul de luminanță redus pentru un incident al luminii cu coordonate unghiulare; 
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 H – înălțimea la care este montată lampa; 
 ɸ - fluxul luminos inițial total al lămpilor corpului de iluminat; 
 Mf – produsul dintre factorul de menținere al fluxului luminos și factorul de menținere al 
lămpii; 
Conform [11] pentru a estima valoarea intensității luminoase I(C,γ) în direcția definită de 

unghiurile C și γ s-a realizat o interpolare liniară între primele 4 valori apropiate. 
Pe baza acestei formule am realizat un script pentru calculul luminanței pe o suprafață 

carosabilă. Elementul original, comparativ cu programele de calcul specializate pentru iluminat 
stradal, îl reprezintă faptul că poziția observatorului poate fi modificată, aspect necesar pentru 
studiile de caz din subcapitolele 3.1.1.5. și 3.1.1.6. 

2.4. Calculul sistemelor de iluminat în funcție de iluminare 

În Fig. 2.4 se prezintă unghiurile de vizare sursă-punct de calcul pentru calcularea intensității 
luminoase într-un punct. 

 
Fig. 2.4.  Reprezentarea unghiurilor de vizare sursă – punct de calcul 

Iluminarea orizontală într-un punct dată de o lampă poate fi calculată cu formula: 

𝐸 =
( , )×∅× ×

      (2.2) 

 Eph–Iluminarea orizontală într-un punct dat; 
 I(C,γ) – intensitatea definită în cd/klm în direcția punctului calculat; 
 γ – unghiul dintre traiectoria luminii în punctul de calcul și axa verticală descendentă, 
ambele trecând prin centrul fotometric al corpului de iluminat; 
 H – înălțimea la care este montată lampa; 
 ɸ - fluxul luminos inițial total al lămpilor corpului de iluminat; 
 Mf – produsul dintre factorul de menținere al fluxului luminos al aparatului și factorul de 
menținere al sursei de lumină; 
 ε – unghiul de înclinare. 
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3. CERINȚE DE PERFORMANȚĂ. STANDARDE ÎN ILUMINATUL RUTIER 

Sistemul de iluminat rutier trebuie să asigure participantului la trafic condiţii cât mai bune de 
vizibilitate şi confort vizual. Criteriile de calitate care stau la baza aprecierii unui sistem de iluminat 
pot fi reglementate (nivel de luminanță, iluminare, uniformitate) sau nereglementate (temperatura de 
culoare a lămpilor, factorul de redare al culorilor, ghidajul vizual, poluarea luminoasă). 

Confortul vizual şi capacitatea vizuală a observatorului sunt influenţate de existenţa 
fenomenului de orbire sub unul din cele două aspecte ale sale: 

 orbirea de incapacitate; 
 orbirea de disconfort. 

Din punct de vedere cantitativ, pentru dimensionarea sistemelor de iluminat exterior (stradal 
sau arhitectural), se iau în considerare doi parametri principali: nivelul de luminanță și nivelul de 
iluminare mediu. 

3.1. Criterii obiective de performanță 

3.1.1. Luminanţa  

Luminanța este principala mărime fotometrică în funcţie de care se dimensionează sistemul 
de iluminat destinat părții carosabile. Vizibilitatea conducătorului auto este direct influenţată de 
luminanţa căii de circulaţie, aceasta fiind singura mărime fotometrică percepută de ochiul uman. 

Nivelul de luminanță necesar se stabilește în funcție de [12]: 
 densitatea traficului: numărul vehiculelor/oră, bandă şi sens de pe calea de circulaţie 

respectivă; 
 complexitatea traficului: infrastructură, condiţii de trafic, vizibilitate, vecinătăţi; 
 controlul traficului: modul în care se asigură siguranţa traficului rutier, prin prezenţa semnelor, 

semnalizărilor și a marcajelor rutiere; 
 separarea traficului: marcarea diferitelor benzi de circulaţie pentru participanții la traficul rutier 

și pietonal; 
 raportul de zonă alăturată: iluminarea orizontală medie pe o suprafață aflată la limita părții 

carosabile, în exterior, de aceeași lățime cu benzile de circulație, în raport cu iluminarea 
orizontală medie pe banda de circulație alăturată. 

3.1.1.1.  Distribuția luminanțelor în planul drumului 

Uniformitatea luminanței în planul căii de circulație influențează direct performanța vizuală a 
participanților la trafic. Coeficientul de uniformitate generală U0 reprezintă raportul dintre luminanța 
minimă de pe întreaga suprafață de calcul și luminanța medie a suprafeței de calcul. 

𝑈 =       (3.1) 

Probabilitatea de observare a unui obstacol aflat pe carosabil crește odată cu coeficientul de 
uniformitate generală U0. Confortul vizual este direct influențat de valoarea coeficientului de 
uniformitate longitudinală și crește cu cât această valoare este mai apropiată de valoarea  
absolută 1. 

𝑈 =       (3.2) 

3.1.1.2. Distribuția luminanțelor în câmpul vizual 

Parametrul cu ajutorul căruia se apreciază orbirea de disconfort produsă de un sistem de 
iluminat este coeficientul de creștere a pragului percepției vizuale. Acesta depinde de luminanțele 
din câmpul vizual, de gradul de reflexie al carosabilului și de poziția observatorului. 

𝑇𝐼 = 65       (3.3) 

 Luminanța de voal, LV, este produsă de o sursă perturbatoare și se determină cu relația: 
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𝐿 = 𝑘 ×       (3.4) 

 E – iluminarea produsă de sursa perturbatoare la nivelul ochiului observatorului 
considerată a fi într-un plan perpendicular pe direcţia vederii; 
 θ – unghiul plan cuprins între direcţia vederii şi direcţia intensităţii luminoase orientate 
către ochiul observatorului; 
 k - coeficient de corecţie care depinde de vârsta observatorului; 
Pentru calcul se consideră k = 10, o valoare corespunzătoare unui observator de 30 de ani. 

În cazul mai multor surse perturbatoare se face calculul pentru fiecare sursă, iar luminanța totală va 
fi suma tuturor valorilor calculate. 

3.1.1.3. Prezentarea claselor de luminanță pentru carosabil în instalațiile de iluminat 
public pentru diferite standarde la nivel global 

Acest subcapitol reprezintă un studiu tehnic privind parametrii claselor de iluminat și modul 
de selectare a acestora pentru diverse țări din lume. 

Țările luate în considerare în acest subcapitol sunt: România, Anglia, SUA și Danemarca, 
acestea fiind reprezentative pentru majoritatea zonelor. Studiul [14] constă în evaluarea fiecărei 
clase de iluminat în parte aferentă celor 4 standarde, precum și o comparație a modurilor de 
selectare a claselor de iluminat cu calcule DIALux. Pe baza acestor calcule s-a determinat puterea 
minimă instalată necesară pentru iluminarea fiecărei clase în parte. În stabilirea soluțiilor s-a luat în 
calcul un număr standard de curbe de distribuție (minim 70 pentru fiecare calcul), pentru ca 
rezultatele să fie cât mai apropiate de soluția ideală. Acest lucru a fost realizat utilizând DIALux 
Wizzard, care permite realizarea unui număr aparent nelimitat de calcule pe baza combinărilor de 
soluții impuse prin selectarea automată a diverșilor parametri. 

La o analiză a standardelor se poate vedea că valorile recomandate de standarde sunt 
similare, dar în realitate se poate observa că atât normativul românesc cât și standardul din 
Danemarca prevăd doar 5 clase de iluminat, pe când Standardul European prevede 6. Datorită 
acestui lucru străzile încadrate la clasa de drum M6 conform standardului european [12] vor fi 
încadrate în clasa de drum M5 [15] sau L7b [16]. În standardul din Danemarca se poate observa că 
valoarea maximă admisibilă pentru TI este cu mult mai mică decât în cazul celorlalte standarde, fapt 
pentru care găsirea unor corpuri care pot îndeplini această condiție atunci când este necesar un 
nivel de iluminare mai ridicat poate fi dificilă. Valorile de uniformitate recomandate de normative par 
să fie destul de apropiate pentru cele 3 standarde, singura diferență fiind în cazul claselor M5 și M6 
[12] unde este permis un coeficient de uniformitate U0 de doar 0,35, însă în urma calculelor efectuate 
s-a constatat că această valoare nu influențează prea mult rezultatul final. 

3.1.1.4. Contribuții privind evaluarea consumului energetic necesar pentru 
îndeplinirea cerințelor minime de performanță impuse în zonele carosabile, 
recomandate de standarde din diverse zone geografice. 

Studiul de caz original realizat și publicat în [22], prezintă diferențele dintre clasele de iluminat 
și puterea minimă necesară pentru a satisface condițiile fiecărei clase în parte. 

În studiul de caz s-a avut în vedere o optimizare a aranjamentului în așa fel încât puterea 
instalată pentru fiecare clasă în parte să fie minimă. 

Corpurile de iluminat folosite pentru studiu sunt de tip LED, de la furnizorul Schreder, familia 
TECEO. Calculele au fost realizate în DIALux 4.13. Pentru a avea soluția cât mai apropiată de cea 
ideală s-au folosit toate distribuțiile luminoase disponibile ale acestei familii de corpuri. Motivul pentru 
care s-a ales această familie de corpuri a fost numărul foarte mare de distribuții luminoase 
disponibile. Utilizând DIALux Wizzard s-a putut realiza un număr foarte mare de calcule. În urma 
acestor calcule s-a ales soluția cu rezultatele cele mai bune. În studiul de caz s-au considerat 6 
aranjamente de drumuri cu lățimi cuprinse între 16 m și 64 m care au fost notate Stradă 1- Stradă 6. 
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În Tabelul 3.1 se prezintă o centralizare a informațiilor privind cele 6 aranjamente de stradă pentru 
care s-au realizat calculele. 

Tabelul 3.1. Informații principale drumuri analizate 

Stradă 
Lățime  

drum [m]
Lățime  

Carosabil [m] 
Aranjament stâlpi 

Înălțime 
stâlpi[m] 

Lungime Braț 
[m] 

Distanță stâlp 
carosabil [m] 

Stradă 1 64 19,8 Median 12 2,0 3 
Stradă 2 40 19,8 Bilateral Alternant 12 1,5 8,2 
Stradă 3 24 13,2 Bilateral Alternant 10 1,5 4,9 
Stradă 4 20 13,2 Bilateral Alternant 8 1,5 6,5 
Stradă 5 16 6 Bilateral Alternant 8 1,5 4,5 
Stradă 6 25,8 19,8 Median 8 1,5 3 

Studiul de caz prezintă care sunt diferențele dintre clasele de iluminat și care este consumul 
total de energie necesar pentru fiecare clasă de iluminat în parte. 

Lucrarea [23] propune clasificarea eficienței energetice pentru iluminatul stradal pe baza 
puterii instalate pentru 1m2 de suprafață iluminată, însă în acest studiu nu ne interesează eficiența 
sistemului pentru fiecare standard în parte, ci consumul energetic pentru îndeplinirea cerințelor de 
calitate a fiecărui standard. Din acest motiv am propus folosirea unei mărimi tradiționale de evaluare 
a eficienței energetice a sistemelor de iluminat public, puterea specifică liniară, care reprezintă 
puterea totală necesară pentru iluminarea unui km de drum (W/km). 

Analizând rezultatele obținute pe baza standardelor BS EN 13201-2: 2015 și NP 062: 2002, 
s-a observat că acestea sunt aproape identice, singura diferență fiind faptul că în BS EN 13201-2 
apare o clasă suplimentară, M6. Acest lucru va determina pentru NP 062 un consum suplimentar, 
clasa M6 având doar 60% din valoarea luminanței necesare pentru clasa M5. 

Rezultatele obținute pentru standardul din Danemarca au arătat că densitatea luminoasă 
necesară este mai mică, dacă celelalte valori sunt similare. Comparându-le putem observa că în 
toate cazurile, datorită gradului de reflexie diferit al asfaltului, densitatea luminoasă necesară este 
de doar 88-90% față de clasa M, deși nivelurile de iluminare și uniformitate necesare sunt aproape 
identice. 

Analizând rezultatele obținute pe baza condițiilor impuse de RP-08, s-au observat diferențe 
semnificative față de normativele europene. Densitatea luminoasă maximă în acest caz este de doar  
7666 W/km, care reprezintă 50-60% din valorile maxime obținute în cazul standardelor europene. 

La o primă analiză, pe baza rezultatelor, valorile standard ale claselor de iluminat din 
standardele europene sunt aproape identice. Pe baza acestor informații se poate concluziona că 
pentru același drum, dependent de standardul de proiectare, pot apărea diferențe privind puterea 
specifică unitară necesară pentru a satisface cerințele minimale. În realitate, există o diferență foarte 
mare în modul de selectare a claselor de iluminat pentru fiecare drum și acest lucru influențează 
foarte mult valorile globale și puterea necesară pentru iluminarea corectă a drumului. 

Spre exemplu, dacă luăm în calcul autostrăzile există diferențe semnificative. Normativul 
românesc [15] acordă o importanță foarte mare și un nivel de luminanță crescut pentru acest tip de 
drum, în comparație cu celelalte standarde, care impun un nivel de luminanță redus, cel mai probabil 
datorită faptului că nu există pietoni sau biciclete, ceea ce reduce de fapt foarte mult riscul de 
accidente. Diferența este atât de mare în unele cazuri încât pentru autostrăzile cu trafic complex și 
densitate mare de mașini, cerințele de luminanță medie conform standardului românesc [15] pot fi 
cu până la aproape cinci ori mai mari decât pentru standardul American [19] și de peste trei ori mai 
mari comparativ cu standardul European [17]. Aceste rezultate pot reprezenta un argument puternic 
privind necesitatea revizuirii standardului românesc [15]. 

Deși majoritatea standardelor au valori apropiate, standardul românesc ne oferă o clasă de 
iluminare mai mare care are nevoie de o densitate a luminii aproape dublă în comparație cu celelalte 
țări. 
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Dacă se face referire la drumurile urbane, diferențele nu sunt atât de mari, dar totuși 
standardul european și cel românesc au o putere specifică liniară crescută cu 20% în comparație cu 
standardul american, indiferent de măsurile luate pentru controlul traficului și separarea benzilor de 
circulație. 

Analizând Fig. 3.1, se poate observa că, deși valorile pentru clasele de iluminat din Europa 
sunt aproape identice, există o diferență foarte mare în selectarea clasei de iluminat pentru fiecare 
tip de stradă.  

Aceste diferențe majore în alegerea claselor de iluminat vor determina o diferență mare între 
costurile de investiții și consumul de energie pe durata de viață a sistemului de iluminat. 

Privind rezultatele celor patru standarde studiate, se poate observa că diferențele sunt destul 
de mari chiar și între standardele europene și sunt cu atât mai mari între cele Europene și cel 
American, unde în majoritatea cazurilor, puterea specifică liniară necesară este aproape jumătate 
din cea necesară în Europa. 

În urma calculelor efectuate conform standardului European și pentru cel American s-a 
constatat că pentru aceleași date de intrare (tip de asfalt, distanță între stâlpi, corp de iluminat, 
înălțime stâlp, lungime braț, unghi înclinare braț) valoarea luminanței medii poate diferi, în unele 
cazuri destul de mult. Având în vedere diferențele destul de mari întâlnite, până la 20%, s-a 
considerat oportună studierea în detaliu a modului de calcul al luminanței pe baza celor 2 standarde 
[11], [19]. 

 

Fig. 3.1. Analiză comparativă putere specifică liniară [W/km] 

unde: 

 Zonă carosabilă Tip 1 = Drum de mare viteză cu densitatea și complexitatea traficului 
mare; 
 Zonă carosabilă Tip 2 = Drum de mare viteză cu densitatea și complexitatea traficului 
medie; 
 Zonă carosabilă Tip 3 = Drum de mare viteză cu densitatea și complexitatea traficului 
mică; 
 Zonă carosabilă Tip 4 = Drumuri cu trafic de mare viteză, fără separare între piste 
(drumuri naționale, județene) cu densitatea și complexitatea traficului scăzute; 
 Zonă carosabilă Tip 5 = Drumuri cu trafic de mare viteză, fără separare între piste 
(drumuri naționale, județene) cu densitatea și complexitatea traficului ridicat; 
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 Zonă carosabilă Tip 6 = Drumuri urbane majore, drumuri radiale, străzi de centură cu 
densitatea și complexitatea traficului scăzut; 
 Zonă carosabilă Tip 7 = Drumuri urbane majore, drumuri radiale, străzi de centură cu 
densitatea și complexitatea traficului ridicat; 
 Zonă carosabilă Tip 8 = Căi de legătură urbane, căi de acces rezidențiale, căi de acces 
conectate la drumurile principale, străzi rurale cu densitatea și complexitatea traficului scăzut; 
 Zonă carosabilă Tip 9 = Căi de legătură urbane, căi de acces rezidențiale, căi de acces 
conectate la drumurile principale, străzi rurale cu densitatea și complexitatea traficului ridicat. 

3.1.1.5. Calcularea luminanței medii în proiectarea sistemelor de iluminat stradal, 
comparație între standardele BS EN 13201 și RP-08 [24] 

a. Poziționarea observatorilor în iluminatul stradal 

Principalii parametri luminotehnici din iluminatul stradal sunt luminanța medie și 
uniformitatea. 

În ambele standarde luminanța într-un punct se calculează identic cu ajutorul ecuației: 

𝐿 = ∑
( , )× × ( , )

    (3.5) 

unde: 
 L - este luminanța menținută, măsurată în candele pe metru pătrat; 
 k - este indicele corpului de iluminat care se ia în considerare; 
 nLU - este numărul de corpuri de iluminat incluse în calcul; 
 Ik (C, γ) - este intensitatea luminoasă a corpului de iluminat k pe direcția definită de 
unghiurile Ck și γk; 
 Mf - este factorul de menținere general, în funcție de factorul de menținere a sursei de 
lumină și de factorul de menținere a corpului de iluminat; 
 rk (tan ε, β) - este coeficientul de luminanță redus pentru calea luminii incidente cu 
coordonatele unghiulare (εk, βk), în steradiani reciproci; 
 Hk - este înălțimea de montare a corpului de iluminat pentru care se face calculul 
deasupra suprafeței drumului, în metri. 
Deși pentru ambele standarde, luminanța într-un punct este calculată identic, s-a constatat 

că pot exista diferențe destul de mari, chiar dacă datele de intrare sunt identice. 
Primul pas pentru a determina care este cauza acestor diferențe a fost analizarea fiecărui 

parametru din ecuația (3.5). 
Corpul de iluminat și aranjamentul utilizat au fost identice, ceea ce înseamnă că singurul 

parametru care ar putea fi diferit este coeficientul de luminanță redus. În urma analizei tabelelor 
standardizate pentru tipul de asfalt folosit, R3, din cele două standarde, nu s-a descoperit nici o 
diferență, acestea fiind identice. Luând în considerare aceste ipoteze se poate concluziona că 
singura diferență posibilă este de fapt unghiul pe baza cărora se realizează interpolarea acestor 
coeficienți. 

Pe baza Fig. 3.2, concluzia este că unghiurile ε nu pot fi diferite dacă înălțimea de montaj și 
distanța de la carosabil până la corpul de iluminat sunt identice, ceea ce înseamnă că singurul 
parametru care poate diferi între cele două standarde este β, unghi dependent doar de punctul de 
calcul și poziția observatorului. Având în vedere că suprafața de calcul și numărul de puncte luate 
în considerare este identic, înseamnă că și poziția acestora este de asemenea identică, așa că 
singura diferență dintre cele 2 standarde o reprezintă poziționarea observatorului.  
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Fig. 3.2. Relații unghiulare pentru corpurile de iluminat cu axa optică 

verticală, în timpul măsurării, în funcție de poziția observatorului [11] 
Studiul de caz prezintă mai multe calcule DIALux efectuate pentru un drum cu două benzi, 

unul cu patru benzi și un drum cu șase benzi de circulație, pentru aranjament bilateral, bilateral 
alternant și unilateral, pentru a analiza diferențele rezultatelor obținute pe baza condițiilor din cele 
două standarde. În toate calculele, asfaltul considerat este R3, impunând exact același factor de 
reflecție a suprafeței drumului definit în ambele standarde. Stâlpul de iluminat are o înălțime de 10 
m, în toate calculele, cu corpul de iluminat amplasat în vârf, fără consolă. Unghiurile de înclinare 
luate în considerare sunt: 0 °, 10 ° și 20 °. 

Pentru a avea o evaluare clară a modului în care valorile se modifică, calculele au fost 
realizate pentru mai multe aranjamente stradale: bilateral, bilateral alternant și unilateral. 

Fig. 3.3 prezintă geometria drumului pentru aranjamentul bilateral. Pentru alte aranjamente, 
distanța de la corpul de iluminat la marginea carosabilului și distanța dintre stâlpi sunt identice. 
Corpurile de iluminat utilizate [25] sunt: 

 pentru drum cu 2 benzi de circulație: SCHREDER TECEO GEN 2 1 / 5244 / 24 LEDs 500mA 
NW 740 37.6W / 445172; 

 pentru drum cu 4 benzi de circulație: SCHREDER TECEO GEN2 1 / 5244 / 32 LEDs 500mA 
NW 740 50W / 445172; 

 pentru drum cu 6 benzi de circulație: SCHREDER TECEO GEN2 2 / 5103 / 56 LEDs 500mA 
NW 740 85W / 456732. 
Pe baza geometriei din Fig. 3.3, am realizat toate calculele necesare pentru a evalua valorile 

luminanței medii conform celor două standarde. 
Distanța minimă dintre puncte predefinită de cele două standarde analizate este diferită, din 

acest motiv numărul implicit de puncte de calcul a fost setat pentru a fi identic în ambele cazuri. 
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Fig. 3.3. Geometria drumului cu două benzi de circulație 

După analiza rezultatelor, pentru acest studiu de caz particular, s-a constatat că valoarea 
luminanței medii poate diferi în funcție de modul de poziționare a observatorului chiar și cu 17%. 
Având în vedere că grila de calcul a fost setată treptat și că pentru realizarea calculelor numărul de 
aparate de iluminat a fost relativ redus, se poate concluziona că în anumite situații particulare 
eroarea poate fi chiar mai mare. 

Diferența dintre rezultatele obținute după cele două standarde este dependentă de valoarea 
IC,γ, intensitatea luminii incidente în punctele de calcul. Dacă această valoare este mai mare în 
direcția în care unghiurile β diferă mai mult, luminanța medie și uniformitatea vor avea de asemenea 
diferențe semnificative. 

Tabelul 3.2. Compararea valorilor luminanței medii calculate conform standardelor  
BS-EN 13201-3 și RP-08 

Nr. 
Crt. 

Standard Aranjament Stradal 
Lav– 2 benzi Lav– 4 benzi Lav– 6 benzi 

Unghi Înclinare Unghi Înclinare Unghi Înclinare
0° 10° 20° 0° 10° 20° 0° 10° 20° 

1. 
Lav1 

BS-EN 13201-3 

Bilateral 0,92 1,11 1,12 0,77 0,98 1,08 0,99 1,11 1,11 

2. Bilateral Alternant 0,92 1,11 1,12 0,77 0,98 1,08 0,99 1,11 1,11 

3. Unilateral 0,42 0,51 0,52 0,32 0,4 0,45 0,4 0,45 0,45 

4. 
Lav2 

RP-08 

Bilateral 0,86 1,06 1,08 0,66 0,85 0,95 0,85 0,96 0,97 

5. Bilateral Alternant 0,86 1,06 1,08 0,66 0,85 0,95 0,85 0,96 0,97 

6. Unilateral 0,43 0,53 0,54 0,33 0,43 0,48 0,43 0,48 0,49 

7. 

Lav1/Lav2 

Bilateral 1,07 1,05 1,04 1,17 1,15 1,14 1,16 1,16 1,14 

8. Bilateral Alternant 1,07 1,05 1,04 1,17 1,15 1,14 1,16 1,16 1,14 

9. Unilateral 0,98 0,96 0,96 0,97 0,93 0,94 0,93 0,94 0,92 

Având în vedere că luminanța medie calculată conform celor două standarde nu este 
aceeași, înseamnă că nici valorile minime și maxime din calculele realizate conform celor două 
standarde nu sunt identice, astfel încât uniformitatea va fi de asemenea afectată. 

Pentru a verifica dacă poziționarea observatorului este singurul parametru diferit, am realizat 
două scripturi pentru calculul luminanței medii. Spre deosebire de software-ul de proiectare, în script 
poziția observatorului poate fi setată de utilizator pe orice coordonate X, Y, Z. 

După confirmarea faptului că programul calculează luminanța medie precum software-ul de 
proiectare, s-au realizat alte seturi de calcule pentru a evalua influența poziției observatorului asupra 
valorilor luminanței medii. 

b. Influența poziției longitudinale a observatorului în calculul luminanței 

Poziția observatorului ar trebui să fie strâns legată de distanța maximă de oprire pentru limita 
de viteză a drumului proiectat [27]. Distanțele de oprire pentru asfalt uscat pentru aceleași condiții 
de trafic pot fi diferite în funcție de țara pentru care trebuie să se realizeze calculul [27]. 

Având în vedere aceste valori, se poate presupune că poziția observatorului trebuie ajustată 
pentru a fi la o distanță mai mare decât distanța de oprire pentru limita de viteză a fiecărui drum. 
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Standardele consideră că limita de viteză a drumului este un parametru al alegerii clasei de iluminat 
[12], dar aceasta oferă doar un nivel de luminanță mai mare pentru drumurile de mare viteză. 

Rolul acestui studiu de caz este de a vedea modul în care poziția observatorului influențează 
valoarea luminanței, luând în considerare diferite distanțe față de suprafața de calcul. 

Folosind scripturile menționate în capitolul anterior, am realizat calcule cu observatorul plasat 
la distanțe diferite, începând cu o distanță de 10m până la 90m, cu un increment de 10m. 

Datele de intrare sunt: 
 înălțimea de montaj a corpului de iluminat: 10m; 
 distanța pe orizontală de la marginea carosabilului la corpul de iluminat: 2,71m; 
 tip de asfalt: R1, R2, R3, R4; 
 factor de menținere: 1. 

Pentru ca studiul să fie cât mai concludent, toate calculele au fost realizate pentru două tipuri 
de drumuri, unul cu 2 benzi de circulație și unul cu 6 benzi. 

Ca și în studiul anterior, corpul de iluminat utilizat pentru drumul cu 2 benzi este SCHREDER 
TECEO GEN 2 1/5244 / 24LEDs 500mA NW 740 37.6W / 445172, în timp ce pentru cel cu 6 benzi 
s-a utilizat SCHREDER TECEO GEN2 2 5121 56 LED 500mA NW 740 4000K Ra70 85W 456862. 
Studiul de caz constă în evaluarea luminanței medii pentru cele 2 standarde la distanțele descrise 
anterior. 

Prima parte a studiului de caz studiază standardul RP-08 [19], care afirmă că observatorul 
este situat la o distanță de 83,07 metri pentru fiecare punct de calcul în parte, pe o linie paralelă cu 
axul central al drumului care trece prin punctul de calcul. 

Analizând geometria din Fig. 3.4, se observă că, indiferent de unghiul de observare și 
distanța observatorului până la punctul de calcul, rezultatele sunt identice, γ, β și ϕ nu se modifică 
dacă observatorul este pe aceeași poziție transversală cu punctul de calcul. Având în vedere că α 
este singurul unghi variabil nu este nevoie de calcule suplimentare pentru a confirma această 
ipoteză. 

 
Fig. 3.4. Unghiurile de orientare pentru calculele de iluminare  

și luminanță, în conformitate cu RP-08 [19] 
Faptul că valorile luminanței nu se modifică raportat la distanța de la punctul de calcul la 

observator ridică un semn de întrebare privind modul de calcul al luminanței conform RP-08. 
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Observatorul trebuie să vadă întreaga suprafață carosabilă pentru a evalua corect riscul și pentru a 
observa pietonii și obstacolele de pe carosabil sau aflate în imediata vecinătate a acestuia, respectiv 
a vehiculelor participante la trafic. 

Conform [29] studiile au arătat că modificarea unghiului de observare afectează în mod direct 
valoarea luminanței medii pe suprafața de calcul și susține actualizarea standardelor europene în 
vederea adăugării unor unghiuri suplimentare de observare în funcție de tipul de drum. 

Rolul calculelor este de a evidenția diferențele dintre valorile luminanței medii atunci când 
observatorul este poziționat la distanța standard de 60m, în comparație cu alte distanțe. 

Toate calculele sunt efectuate pentru trei tipuri de aranjamente stradale: bilateral, bilateral 
alternant și unilateral, pentru 3 unghiuri de înclinare: 0°, 10° și 20° cu observatorii poziționați conform 
Fig. 3.5. 

 
Fig. 3.5. Geometria instalației pentru calculul luminanței medii  

cu diferite poziții ale observatorului 
Prin compararea valorilor luminanței medii s-au putut calcula erorile care ar putea apărea din 

cauza schimbării poziționării observatorului. Pentru aceste două aranjamente stradale și corpuri de 
iluminat particulare, eroarea maximă este de 9,46% întâlnită la drumul cu șase benzi de circulație, 
pentru aranjamentul stradal bilateral alternant și la un unghi de înclinare de 10°, pentru asfaltul de 
tip R4. 

Având în vedere că în calculele realizate s-a luat în considerare o singură curbă de distribuție 
pentru fiecare tip de drum, în practică, eroarea ar putea fi mult mai mare. Chiar dacă aceste valori 
nu sunt spectaculoase, pentru o strategie de reducere a consumului de energie, o astfel de abordare 
ar putea fi foarte folositoare. 

Luând în considerare aceste diferențe, ar fi oportun ca standardele să actualizeze calculul 
luminanței pentru a corespunde cerințelor din punct de vedere al distanțelor de oprire. În cazul în 
care distanța de la observator la suprafața de calcul rămâne fixă, este posibil ca drumurile de mare 
viteză, în unele cazuri să fie subdimensionate, chiar dacă în teorie sunt îndeplinite criteriile impuse 
de standarde. 

Surpriza apare la aranjamentele unilaterale, unde, indiferent de poziția observatorului variația 
luminanței medii pentru anumite tipuri de asfalt este foarte mică, aproape inexistentă. Pentru a 
verifica această teorie am realizat un nou studiu de caz care constă în măsurători cu camera digitală 
pentru a verifica situația reală atunci când asfaltul are un grad de uzură mediu. 

3.1.1.6. Metodă originală de calculare a luminanței medii cu observatorul poziționat 
în afara carosabilului 

Un pas important în standardizarea iluminatului rutier și a fotometriei suprafeței rutiere a fost 
făcut în 1976, când Comisia Internațională a Iluminatului (CIE) a elaborat primul standard privind 
calculul și măsurarea iluminării și luminanței în iluminatul rutier [30]. După aceasta, majoritatea țărilor 
dezvoltate au realizat propriile standarde. În realitate, cele mai utilizate standarde sunt seria 13201 
din Europa [11], [12], [17], [31], [32], care sunt, de asemenea, standardele considerate de 
majoritatea software-urilor de proiectare pentru instalațiile de iluminat: DIALux 4.13 [33], DIALux Evo 
[33], Lighting Reality [34], Relux [35], etc. 

Cea mai mare problemă întâlnită atunci când se dorește măsurarea parametrilor 
luminotehnici în iluminatul stradal o reprezintă prezența traficului. Conform standardului european 
[11] numărul minim de puncte de măsură pe orizontală va fi de 10, însă distanța dintre acestea va fi 
de maxim 3m, iar numărul minim de puncte pe direcție transversală va fi de 3 pentru fiecare bandă 
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de circulație. Având în vedere aceste restricții rezultă că numărul cel mai mic de măsurători necesare 
pentru o bandă de circulație și o singură poziție a observatorului va fi 30. 

Plasarea unui observator în mijlocul unei benzi de circulație este ușoară în programele 
specializate pentru calcule luminotehnice. Cu toate acestea, realizarea măsurătorilor pe teren din 
aceeași poziție este foarte dificilă, în special pentru drumurile aglomerate. Având în vedere acest 
inconvenient am propus realizarea măsurătorilor cu observatorul în afara zonelor de circulație. 
Studierea acestei probleme poate fundamenta posibilitatea de a utiliza măsurători imagistice ca 
punct de stație în afara carosabilului. 

Acest subcapitol își propune să investigheze condițiile în care măsurătorile efectuate în afara 
drumului pot fi considerate corecte. 

Studiul original publiat în [38] se împarte în cinci părți. Prima parte se concentrează pe un 
studiu comparativ între valorile medii ale luminanței determinate cu observatorul poziționat în centrul 
primei benzi de circulație, lângă stâlpul de iluminat și observatorul poziționat în afara zonei de 
circulație, la marginea carosabilului. Studiul a fost realizat cu DIALux Evo 9.1. Concluzia a fost că 
pentru aranjamente stradale simetrice, bilaterale și bilateral alternante, rezultatele sunt aproape 
identice pentru cele două poziții ale observatorului, pe când pentru aranjament de iluminat stradal 
unilateral diferențele sunt semnificative. 

Programele de proiectare specializate au limitări în plasarea observatorului pe poziția dorită. 
Pentru a evita acest lucru, a fost creat un script pentru calcularea luminanței medii, care a fost validat 
prin compararea cu valorile obținute cu programul DIALux Evo. 

În continuare, în partea a treia, utilizând informațiile obținute în urma calculelor realizate cu 
acest script, pentru aranjamente stradale unilaterale, am realizat o funcție de corecție pentru a obține 
valoarea luminanței medii pentru observatorul poziționat pe prima bandă de circulație din apropierea 
stâlpilor de iluminat pe baza măsurătorilor realizate dintr-un punct amplasat în exteriorul suprafeței 
carosabile. 

A patra secțiune este o evaluare a erorilor din măsurătorile de luminanță efectuate conform 
recomandărilor din standardul 13201-4 [31], folosind luminanțmetre cu diferite unghiuri de măsură. 

În aceeași secțiune există și o evaluare a unui tip de eroare a senzorului de imagine care nu 
este specificată în literatura de specialitate și o soluție pentru a atenua aceste erori. 

A cincea secțiune este un studiu de caz format din măsurători de teren. Scopul studiului de 
caz este de a valida faptul că, pentru aranjamente de iluminat stradal simetrice, valorile medii ale 
luminanței nu variază considerabil în funcție de poziția observatorului, iar suprafața din proximitatea 
căii de circulație poate fi utilizată pentru poziționarea camerei digitale în vederea realizării 
măsurătorilor luminotehnice care să fie echivalente cu cele conform 13201. 

Măsurători similare au fost efectuate în secțiunea a șasea pentru aranjamente unilaterale, în 
vederea confirmării acurateții funcției de corecție pe teren. 

a. Calculul luminanței medii cu observatorul poziționat în interiorul și în afara zonei 
carosabile. 

Rolul acestui subcapitol este de a determina cum influențează poziția observatorului valoarea 
luminanței medii și cu cât crește eroarea pentru poziții ale observatorului diferite de cele 
standardizate. Calculele de luminanță medie au fost realizate cu DIALux Evo 9.1. Toate calculele au 
fost făcute atât cu observatorul poziționat în centrul fiecărei benzi de circulație, cât și poziționat în 
exterior, la o distanță de 1,75m de marginea carosabilului. 

Pentru a asigura generalizarea concluziilor, studiul a fost realizat pentru două străzi cu lățimi 
diferite: 

 O stradă cu două benzi de circulație, fiecare de 3,5m; 
 O stradă cu șase benzi de circulație, fiecare de 3,5m. 

Corpul de iluminat utilizat este SCHREDER TECEO GEN 2 2/5248/ 72LEDs 500mA NW 740 
109W/457072 [25]. Ceilalți parametri de calcul luați în considerare sunt: înălțimea de montaj a 
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corpului de iluminat este de 12,5m, distanța de la axul drumului la corpul de iluminat este de 9m, iar 
tipurile de asfalt folosite în calcule sunt R1÷R4. Factorul de menținere a fost setat la valoarea 1 
pentru toate calculele realizate. 

DIALux Evo nu are opțiunea de a muta observatorul pe poziția dorită, el poziționând automat 
observatorii în centrul fiecărei benzi de circulație în parte. Pentru a depăși această limitare am recurs 
la un artificiu de calcul. A fost adăugată o bandă suplimentară pe fiecare parte a drumului, fără a 
schimba poziția corpurilor de iluminat. Observatorul a fost poziționat pe banda suplimentară, ceea 
ce corespunde în realitate cu zona exterioară a benzilor de circulație. 

Valoarea luminanței medii a fost calculată în același fel pentru ambele poziții de observator, 
utilizând media aritmetică a valorilor obținute pentru cele 6 benzi de circulație aflate de o parte și de 
alta a axului drumului.  

Toate calculele au fost realizate pentru aranjament bilateral, bilateral alternant, respectiv 
unilateral.  

Observatorii 1-6 (O1-O6), sunt poziționați pe centrul fiecărei benzi, conform Fig. 3.6 de sus 
în jos, iar observatorul 7 este poziționat în exteriorul celor 6 benzi de circulație, pe banda de circulație 
virtuală, evidențiată în Fig. 3.6, care reprezintă și cel mai defavorabil caz din punct de vedere al 
luminanței medii. 

 
Fig. 3.6. Grafic de valori pentru drumul principal – șase benzi de circulație +  

două benzi de circulație virtuale 
Calculele au fost realizate pentru două cazuri particulare: 

 cu observatorul poziționat pe banda 6, care reprezintă poziția pentru care programul oferă 
valoarea luminanței medii a întregii suprafețe carosabile; 

 cu observatorul O7 poziționat pe axa benzii virtuale 2 de circulație, poziționat la 1,75m de 
marginea suprafeței de calcul (Fig. 3.6). 
Pentru o generalizare mai largă a concluziilor, toate calculele au fost realizate pentru tipurile 

de asfalt R1÷R4 și unghiurile de înclinare: 0°, 10° și 20°. 
Pentru a putea verifica dacă rezultatele sunt dependente de lățimea drumului, aceleași 

calcule au fost realizate pentru o stradă cu două benzi de circulație.  
Analizând rezultatele obținute pentru cele două aranjamente stradale s-a observat că pentru 

aranjamentul bilateral și bilateral alternant, valoarea medie a luminanței este aproape identică, 
indiferent de poziția observatorului, pentru toate unghiurile de înclinare. Diferența maximă este de 
doar 4%, însă în majoritatea cazurilor nu depășește 2%. Această diferență dintre cele două 
luminanțe medii va avea semnificația de eroare de măsură, atunci când observatorul se află la 1,75m 
de marginea ultimei benzi de circulație. Având în vedere că, pentru măsurarea luminanței cu camera 
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digitală, echipamentul poate fi amplasat chiar lângă carosabil, pe margine, de fapt eroarea poate fi 
mai redusă. 

Atunci când analizăm aranjamentul unilateral, rezultatele sunt puțin diferite. Dacă comparăm 
valorile calculate cu observatorul în afara carosabilului cu valoarea minimă calculată a luminanței 
medii, pentru observatorul amplasat pe ultima bandă de circulație, s-a observat că diferențele pot fi 
chiar și de 17%. Din studiul de caz se poate înțelege că eroarea crește atunci când lățimea 
carosabilului este mai mică. Chiar dacă am reduce distanța la jumătate, aceasta ar însemna în 
continuare o eroare de 8,5%. Această eroare este inacceptabilă având în vedere că la acest tip de 
măsurători se adaugă și erorile proprii ale camerei digitale. 

Pentru a testa dacă, pentru diferite poziții ale observatorului, valoarea luminanței medii este 
dependentă de curba de distribuție, calculele au fost repetate pentru carosabilul cu 2 benzi de 
circulație (cazul cel mai defavorabil) utilizând două noi corpuri de iluminat, având curbe de distribuție 
foarte diferite de primul aparat de iluminat testat.  

Ca și în cazul celorlalte curbe de distribuție, pentru aranjamente stradale simetrice, atunci 
când observatorul este poziționat la 1,75m de marginea ultimei benzi de circulație, eroarea maximă 
este identică cu cea a primei curbe de distribuție (2%) și, bineînteles, înjumătățită atunci când 
observatorul este poziționat pe marginea carosabilului. În concluzie, independent de curba de 
distribuție a corpului de iluminat, pentru aranjamente simetrice, valoarea luminanței medii poate fi 
măsurată cu o acuratețe foarte mare folosind camera digitală poziționată pe marginea carosabilului. 

b. Calculul luminanței medii pentru iluminat stradal cu poziționarea reglabilă a 
observatorului 

O limitare în utilizarea oricărui software de proiectare pentru iluminatul stradal o reprezintă 
faptul că poziția observatorului este predefinită. Datorită acestei limitări este foarte dificil de studiat 
cum variază valoarea luminenței medii dacă poziția observatorului se consideră în afara suprafeței 
carosabile. 

Pentru a rezolva această problemă, am realizat un script care să permită calcularea 
luminanței medii cu poziția ajustabilă a observatorului pe baza valorilor luminanțelor punctuale 
definite prin ecuația (3.5). 

Utilizând (3.5), s-au calculat valorile de luminanță medie pentru pozițiile observatorilor O1, 
O2 și O3 reprezentați în Fig. 3.7. Calculele au fost realizate pentru 3 tipuri de aranjamente stradale: 
bilateral opus, bilateral alternant și unilateral, pentru unghiurile de înclinare ale consolelor de: 0°, 10° 
și 20°. 

Corpul de iluminat utilizat în calcule a fost SCHREDER TECEO GEN 2 1/5244/ 24LEDs 
500mA NW 740 37.6W/445172 [25], iar factorul de menținere considerat este 1. 

Rezultatele centralizate în Tabelul 3.3 sunt similare cu primul studiu de caz realizat în DIALux 
Evo. Pentru aranjamente stradale simetrice, bilateral opus și alternant, valorile sunt aproape 
identice. Eroarea maximă calculată este de 1,3%, datorată, cel mai probabil, rotunjirii valorilor din 
DIALux. Concluzia este că, pentru aceste două tipuri de aranjamente stradale, luminanța poate fi 
măsurată de pe marginea căii (sau banda doi din Fig. 3.7) de circulație cu o eroare nesemnificativă. 

Pentru aranjamentul stradal unilateral, situația este semnificativ diferită. Eroarea atinge 
valoarea de 7%, care este inacceptabilă. Pentru acest tip de aranjament stradal am considerat 
oportună dezvoltarea unei funcții de corecție pentru a determina valoarea luminanței medii atunci 
când observatorul este poziționat pe carosabil, pe baza măsurătorilor efectuate cu observatorul aflat 
în exteriorul căii de rulare. 
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Tabelul 3.3. Compararea valorilor de luminanță medie pentru o stradă  
cu două benzi de circulație și diverse poziții ale observatorului

Nr. 
Crt. 

Valoare 
Calculată 

Aranjament 
Unghi de înclinare 
0° 10° 20° 

1. Lav1 

[cd/m2] 
O1 

Bilateral Opus 0,928 1,105 1,14 

2. Bilateral Alternant 0,927 1,104 1,139 

3. Unilateral 0,502 0,593 0,611 

4. Lav2 

[cd/m2] 
O2 

Bilateral Opus 0,928 1,105 1,14 

5. Bilateral Alternant 0,928 1,105 1,139 

6. Unilateral 0,426 0,509 0,527 

7. Lav3 

[cd/m2] 
O3 

Bilateral Opus 0,938 1,117 1,153 

8. Bilateral Alternant 0,934 1,115 1,151 

9. Unilateral 0,397 0,476 0,495 

10. 
𝑳𝒂𝒗𝟑

𝑳𝒂𝒗𝟐
× 𝟏𝟎𝟎[%] 

Bilateral Opus 101 101 101 

11. Bilateral Alternant 101 101 101 

12. Unilateral 93 93 94 

 

Fig. 3.7. Geometria instalației utilizată pentru compararea valorilor de  
luminanță medie pentru diferite poziții ale observatorului 

c. Determinarea funcției de corecție pentru aranjamente stradale unilaterale 

Valoarea luminanței medii pentru aranjamente stradale unilaterale se schimbă în funcție de 
poziția observatorului, așa cum se poate observa în Fig. 3.8. Graficele sunt realizate pentru 
geometria, stâlpii și poziția corpurilor de iluminat utilizate și în studiul de caz precedent. În Fig. 3.8, 
pe abscisă se reprezintă numărul observatorului. Observatorul O7 este poziționat în exteriorul 
carosabilului, la 1,75m distanță de acesta, pe partea cu stâlpii de iluminat. 

Graficele arată că evoluția luminanței medii este predictibilă, în majoritatea cazurilor aproape 
liniară. Pentru recepția lucrărilor de iluminat stradal, autoritățile sunt obligate să dețină proiectul 
tehnic aferent instalațiilor pentru care se realizează recepția. Acest lucru a dus la ideea de a realiza 
o legătură între calculele luminotehnice și măsurătorile luminanței medii realizate cu camera digitală 
amplasată la marginea carosabilului, cu metoda originală publicată în lucrarea [48]. Prin aplicarea 
unei funcții de corecție, valoarea luminanței medii cu observatorul poziționat conform standardului 
european [11] poate fi determinată chiar și pentru aranjamente stradale unilaterale, cu erori minime, 
pe baza măsurătorilor realizate cu camera digital amplasată la marginea carosabilului. 

Geometria utilizată pentru identificarea funcțiilor de corecție este prezentată în Fig. 3.7. În 
direcția transversală, observatorul va fi poziționat în centrul fiecărei benzi de circulație, pe rând. 
Luminanța medie se calculează pentru întreaga suprafață carosabilă, pentru fiecare poziție a 
observatorului în parte. Valoarea finală reprezintă minimul dintre valorile obținute [11]. 

Pentru aranjamente stradale unilaterale, valoarea luminanței medii minime este calculată cu 
observatorul poziționat pe centrul primei benzi de circulație, lângă stâlpii de iluminat stradal. 
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a. Valori de luminanță raportate la poziția 

observatorului pentru carosabilul cu 6 benzi de 
circulație și unghi de înclinare de 0 ° 

b. Valori de luminanță raportate la poziția 
observatorului pentru carosabilul cu 6 benzi de 

circulație și unghi de înclinare de 10 ° 

  
c. Valori de luminanță raportate la poziția 

observatorului pentru carosabilul cu 6 benzi de 
circulație și unghi de înclinare de 20 ° 

d. Valori de luminanță raportate la poziția 
observatorului pentru carosabilul cu 2 benzi de 

circulație și unghi de înclinare de 0 ° 

  
e. Valori de luminanță raportate la poziția 

observatorului pentru carosabilul cu 2 benzi de 
circulație și unghi de înclinare de 10 ° 

f. Valori de luminanță raportate la poziția 
observatorului pentru carosabilul cu 2 benzi de 

circulație și unghi de înclinare de 20 ° 
Fig. 3.8. Variația luminanței medii în funcție de poziția observatorului 

Observând evoluția aproape liniară a valorilor luminanței medii din Fig. 3.8, în vederea 
obținerii funcției de corecție, prima dată s-a încercat utilizarea principiului regresiei liniare. 

Dacă y reprezintă luminanța medie și x reprezintă poziția observatorului, atunci dependența 
lor liniară este: 

𝑦 − 𝑦 = 𝑘 × (𝑥 − 𝑥′)      (3.6) 
unde coeficientul k1 reprezintă panta liniei. 
Deoarece aranjamentul unilateral este utilizat în mod curent numai pentru străzile cu două 

benzi de circulație, funcția de regresie va fi calculată pe baza valorilor luminanței medii obținute din 
rapoartele calculelor luminotehnice pentru observatorii poziționați pe primele două benzi de circulație 
din apropierea stâlpilor de iluminat. 

Rezultatele au arătat că eroarea calculată este de 5% la 3m distanță de axul celei mai 
apropiate benzi de circulație și de aproape 24% la 7m. Această eroare este inacceptabilă, din acest 
motiv a fost necesară dezvoltarea unei funcții de corecție mai bune. 



CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA METODELOR DE ANALIZĂ ȘI PROIECTARE A SISTEMELOR DE ILUMINAT STRADAL 

 

P a g i n a  25 | 71 

Examinând variațiile din Fig. 3.8, căutăm o aproximare mai bună decât cea liniară, respectiv 
o lege a variației în progresie geometrică. Valoarea luminanței medii descrește pentru fiecare metru 
de deplasare a observatorului (spre exemplu de la O1 la O2) cu: 

∆𝐿 = (𝐿 − 𝐿 )/𝑑      (3.7) 

unde: 

 ∆𝐿  – valoarea scăderii luminanței medii în cazul în care se deplasează observatorul cu 
un metru de la poziția O1 la poziția O2. 

 Lav1 – luminanța medie calculată cu observatorul în centrul benzii 1 de circulație; 

 Lav2 – luminanța medie calculată cu observatorul în centrul benzii 2 de circulație; 

 d1 – distanța dintre axul celor două benzi de circulație; 
Pentru a determina luminanța medie măsurată conform standardelor, se poate utiliza 

luminanța medie măsurată cu camera digitală amplasată în afara căii de rulare: 

𝐿 = × 𝐿     (3.8) 

unde: 

 𝐿  – luminanța medie măsurată pentru suprafața de calcul cu camera poziționată pe 
axul benzii a doua de circulație - O2; 

 𝐿  – luminanța medie măsurată pentru suprafața de calcul cu camera poziționată pe 
marginea carosabilului – O3. 
Superioritatea celei de-a doua funcții de corecție este evidențiată în formă grafică în Fig. 3.9, 

în care, luminanța medie Lav2” (calculată cu progresia geometrică) este mult mai apropiată de valoare 
Lav2, comparativ cu Lav2’ (calculată pe baza aproximării liniare). 

 

Fig. 3.9. Comparație între funcțiile de aproximare pentru variație geometrică  
Lav2” și aproximare liniară Lav2’ pentru luminanța medie Lav2, pentru  

diverse distanțe ale observatorului O3 față de poziția standard O2, conform Fig. 3.7 

Concluzii: 
Acest subcapitol demonstrează că măsurătorile luminanței medii se pot realiza cu camera 

digitală amplasată la marginea căii de rulare, cu erori neglijabile pentru aranjamente stradale 
simetrice bilaterale sau bilateral alternante. 

Pentru aranjamente unilaterale, în acest subcapitol se propune o funcție de corecție care 
poate fi utilizată pentru a calcula valoarea medie a luminanței, pentru observatorul considerat pe 
carosabil, pe baza măsurătorilor efectuate cu camera digitală poziționată la marginea carosabilului. 
Validarea funcției a fost realizată pe bază de calcule exacte. 
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3.1.2. Iluminarea - Contribuții privind evaluarea consumului energetic necesar pentru 
îndeplinirea cerințelor minime de performanță impuse în zonele pietonale, 
recomandate de standarde la nivel global  

Iluminarea reprezintă fluxul de lumină pe unitatea de suprafață. 
În acest studiu de caz original, care a fost publicat în [56], s-au prevăzut două aranjamente 

de drum pentru care s-a calculat nivelul de iluminare pe zonele pietonale. Pentru ca studiul să fie 
cât mai apropiat de realitate s-au prevăzut două drumuri: unul cu o lățime mai mică în care corpul 
de iluminat amplasat pe partea opusă a carosabilului va avea o influență destul de mare și unul 
foarte lat în care corpul de iluminat amplasat în partea opusă va avea o influență minoră. Pentru ca 
rezultatele să fie comparate mai ușor s-a luat în considerare în ambele cazuri că înălțimea stâlpului 
este fixă, de 8m. Unghiul și lungimea consolei, respectiv lentila folosită a fost aleasă în urma unui 
calcul amănunțit realizat cu ajutorul DIAlux Wizzard în care s-au luat în considerare un număr foarte 
mare de lentile, iar unghiurile testate au fost 0°, 5°, 10° și 15° pentru fiecare lentilă în parte. Distanța 
maximă între stâlpi a fost optimizată de program pe baza datelor de intrare. Pe baza acestor rezultate 
se poate determina puterea specifică liniară și unitară obținută pentru cele 2 drumuri luând în 
considerare fiecare clasă de iluminat în parte.  

În Tabelul 3.4 se prezintă informațiile principale ale drumurilor pentru care am realizat studiul 
de caz. 

Tabelul 3.4. Informații principale drumuri studiate 

Stradă Lățime Aranjament stâlpi Înălțime stâlpi Lungime braț 
Distanță stâlp 

margine trotuar 
Stradă 1 40 Bilateral Alternant 8 1 0,5 
Stradă 2 16 Bilateral Alternant 8 1 0,5 

Scopul calculelor a fost de a găsi cea mai bună soluție posibilă privind densitatea luminoasă. 
Atunci când analizăm rezultatele pentru cazul în care nu avem nevoie de recunoaștere 

facială, diferențele sunt foarte mici, deși lățimea străzii este cu mult mai mare în primul caz decât în 
cazul doi. Când trebuie îndeplinite condiții de tipul Emin,v sau Emin,sc pentru recunoaștere facială, 
diferențele sunt semnificative. În cazul în care dorim să avem și recunoaștere facială este nevoie ca 
lumina de pe partea opusă a zonei calculate să fie direcționată către această zonă prin reglarea 
unghiului de înclinare a brațelor. În caz contrar acest lucru nu este necesar. 

Analizând rezultatele s-a constatat că puterea specifică unitară [W/m2/lx], este în unele cazuri 
mai mică pentru drumul cu lățime mai mare. Acest lucru indică o problemă în stabilirea eficienței 
sistemelor de iluminat public atunci când intervin mărimile Ev,min și Esc,min, în special dacă suprafața 
carosabilă are dimensiuni diferite. Deși normativele susțin că eficiența este raportată la valoarea 
medie, Emed, în realitate, atunci când intervin aceste mărimi, este posibil ca pentru același drum o 
instalație cu o putere mai mică să îndeplinească toate condițiile impuse de normativ și totuși să fie 
considerată mai ineficientă, ceea ce pentru utilizatori ar putea fi derutant. 

Pe baza acestor studii recomandăm folosirea unui parametru tradițional de eficiență 
energetică în paralel cu cel deja luat în considerare de programele de calcul. Acest parametru se va 
referi de asemenea la puterea specifică, însă va avea ca unitate de măsură [W/km] și va fi calculat 
cu relația: 

𝜂 =
×

      (3.9) 

unde: 
 P = Suma puterilor corpurilor de iluminat de pe fiecare parte a drumului; 
 d = Distanța dintre stâlpi; 
Această formulă poate fi aplicată doar dacă distanța dintre stâlpi este egală pentru toată 

lungimea drumului, în caz contrar formula fiind înlocuită cu: 

𝜂 =
×

+
×

+. … … . . +
×

    (3.10) 
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unde: 
 P1 = Puterea primului corp de iluminat; 
 d1 = Distanța dintre primul și al doilea stâlp de iluminat; 

3.1.2.1. Studiu practic privind alegerea claselor de iluminat pentru zonele pietonale 

Scopul acestui studiu este de a analiza modul de alegere al claselor de iluminat pentru 
suprafețele pietonale în diverse zone ale lumii. 

Pentru o mare parte din țările Europene modalitatea de alegere a claselor de iluminat este 
cea din normativul BS EN 13201-1:2014 [12]. Considerând ca și referință modul de selectare al 
claselor de iluminat pentru zonele adiacente căilor de circulaţie din RP-08, am realizat încadrarea 
zonelor pietonale pe baza criteriilor de selecție a celorlalte standarde. În urma încadrărilor, pentru 
fiecare clasă de iluminat, s-au realizat calculele luminotehnice și s-au comparat puterile specifice 
liniare și unitare obținute. 

 
Fig. 3.10. Analiză comparativă putere specifică liniară [W/km] 

 
Fig. 3.11. Analiză comparativă putere specifică unitară [W/m2/lx] 
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Analizând graficul din Fig. 3.11 se poate observa că puterea specifică unitară pentru zonele 
pietonale cu aceleași condiții de trafic sunt aproximativ la fel, însă în urma analizei puterii totale a 
instalației pentru un km de drum, putem vedea că pentru unele țări standardele impun niște condiții 
mai restrictive, în special acolo unde apar restricții din punct de vedere a iluminării verticale și/sau 
semicilindrice. În aceste cazuri de multe ori este necesară reducerea distanțelor dintre stâlpi destul 
de mult pentru a obține un rezultat corespunzător. Constatăm cu surprindere că deși la prima vedere 
[15] și [17], par mult mai restrictive decât [16] și [19], în fapt atunci când ținem cont de încadrarea 
zonelor pietonale, se poate observa că diferențele nu sunt atât de mari. Mai mult, pentru drumurile 
cu clase de iluminat reduse, valorile recomandate în Danemarca [16] și RP-08 [19] pot fi considerate 
mai restrictive decât restul în anumite situații. Acest lucru este datorat condițiilor impuse de iluminare 
verticală. 

3.2. Criterii subiective de performanță 

În realizarea unui sistem de iluminat cât mai confortabil pentru observator, pe lângă criteriile 
de performanță obiective, mai există și o serie de criterii considerate subiective care trebuie luate în 
considerare. 

3.2.1. Culoarea aparentă a surselor de lumină  

Denumită și temperatura de culoare, este determinată de compoziția spectrului luminos emis 
de sursele de lumină. 

3.2.2. Redarea Culorilor 

 Redarea culorilor este un factor mai puţin important în iluminatul rutier. Datorită suprafeței 
necesare de iluminat foarte mari, atunci când se proiectează un sistem de iluminat rutier consumul 
de energie electrică este prioritar. Dacă ne referim la factorul de redare al culorilor, o valoare 20 ≤ 
Ra ≤ 40 este satisfăcătoare. 

3.2.3. Ghidajul Vizual 

 Acolo unde există zone de risc și recunoașterea traseului este destul de dificilă se recomandă 
amplasarea corpurilor de iluminat în așa fel încât să se realizeze un ghidaj vizual pentru 
recunoașterea traseului în timp util. Zonele luate în considerare sunt: intersecțiile, curbele, zonele 
de pantă și podurile. 

3.2.4. Poluarea Luminoasă 

Poluarea luminoasă este degradarea ambientului luminos interior şi/sau exterior, 
determinată fie de luminanţele ridicate sau contrastele mari de luminanţă, fie de culoarea luminii 
surselor alese necorespunzător sau a amestecului de culori aparente ale surselor. 
 Poluarea luminoasă poate fi împărțită în trei componente principale: 
 - Strălucirea luminoasă a orașelor: strălucirea cerului în timpul nopții peste zonele locuite; 
 - Depășirea perimetrului care trebuie iluminat – iluminarea zonelor adiacente acolo unde nu 
se dorește sau nu este nevoie; 
 - Orbirea – Iluminarea excesivă care cauzează disconfort vizual. Strălucirea excesivă reduce 
vizibilitatea participanților la trafic. 
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4. MANAGEMENTUL ENERGETIC AL ILUMINATULUI RUTIER 

Managementul energetic al iluminatului rutier are ca rol principal reducerea consumului de 
energie fără a compromite nivelurile de iluminare impuse de standardele în vigoare. Există mai multe 
metode pentru reducerea consumului de energie, începând cu realizarea unei proiectări cât mai 
aproape de optim și continuând cu dimarea corpurilor de iluminat bazată pe diverși parametri 
specifici, diferiți de dimarea generală. 

Existența sistemului de iluminat și proiectarea corespunzătoare a acestuia influențează direct 
rata de criminalitate din zonă, un sistem bun de iluminat reducând cu până la 20% rata de 
criminalitate [74], [75]. Una dintre explicații e faptul că recunoașterea facială a pietonilor este direct 
influențată de nivelul de luminanță [76]. 

Pe lângă avantajele pe care le are în reducerea consumului de energie, un Sistem de 
Management al Iluminatului Public oferă posibilitatea conducerii și a modificării orarului de 
funcționare al instalației de la distanță. Oferă de asemenea informații în timp real asupra rețelei 
electrice și chiar a fiecărei lămpi în parte, dacă sistemul de conducere este la nivel de punct luminos. 
 Odată cu tehnologia digitală, sistemele de comandă și monitorizare a iluminatului public oferă 
funcții din ce în ce mai utile. 

Clasificarea sistemelor de iluminat public se poate face bazându-ne pe următoarele criterii: 
 Din punct de vedere al interacțiunii cu elementele sistemului; 
 Din punct de vedere al nivelului de intervenție și obținere de informații; 
 Din punct de vedere al modalității de comunicare. 

4.1. Metode de reducere a consumului de energie în instalațiile de iluminat public 
folosind dimarea surselor de lumină 

Cea mai importantă metodă de reducere a consumului de energie electrică în instalațiile de 
iluminat public o reprezintă realizarea unei soluții optime, utilizând corpuri de iluminat și aparate 
auxiliare cu un consum de electricitate scăzut, respectiv o distribuție a intensității luminoase care să 
genereze un factor de utilizare a fluxului luminos pe suprafața de calcul cât mai apropiat de 100%. 
 În momentul de față iluminatul stradal se realizează preponderent cu corpuri de iluminat de 
tip: sodiu de înaltă presiune, halogenuri metalice, respectiv LED care au devenit tot mai utilizate în 
ultimii ani [86], ele reprezentând principala alternativă pentru creșterea eficienței sistemelor atât 
pentru iluminatul interior [87], cât și pentru iluminatul exterior [88]. Folosirea corpurilor de iluminat tip 
LED are foarte multe avantaje [89]. Printre cele mai importante se remarcă reducerea considerabilă 
a consumului de electricitate [90], [91], datorită eficienței specifice ale surselor de lumină și a 
posibilității personalizării curbelor de distribuție pentru a direcționa cât mai bine fluxul luminos. Un 
avantaj semnificativ e și posibilitatea driverelor de a controla individual intensitatea luminoasă a 
fiecărei lămpi prin dimare cu o eficiență foarte ridicată [92] 

Una din metodele cele mai eficiente de reducere a consumului de electricitate o reprezintă 
dimarea corpurilor de iluminat. Dimarea se poate realiza fie individual pe fiecare lampă, fie pe circuit. 

Atunci când se dorește dimarea corpurilor de iluminat pentru reducerea consumului de 
energie, trebuie făcut un studiu foarte amănunțit pentru a stabili cu câte procente se poate dima 
fiecare lampă fără a compromite nivelele de luminanță și iluminare impuse de norme [94].  

Prezentul studiu calculează factorul maxim de dimare posibil, îndeplinind cerințele minimale 
impuse de standarde pe întreaga perioadă de funcționare a instalațiilor. 

Dimarea se realizează ținând cont de 3 coeficienți: 
 factorul de menținere al corpului de iluminat; 
 distanța reală între stâlpi în raport cu distanța maximă pentru care s-au realizat calculele 
de drum drept; 
 declasificarea drumurilor pe perioadele de trafic redus; 
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4.1.1. Coeficientul de dimare în funcție de factorul de menținere al corpurilor de 
iluminat 

Unul din cei mai simpli factori care poate fi calculat în vederea dimării lămpilor este factorul 
de menținere al corpurilor de iluminat [102]. Furnizorii de lămpi au implementat deja o soluție pentru 
reducerea consumului de energie pe parcursul vieții echipamentelor. Un exemplu concret este 
”Constant Lumen Output” (CLO) de la compania Philips, care crește progresiv curentul pe măsură 
ce LED-urile se depreciază în timp, conform [103], prin intermediul driverului considerând 
deprecierea fluxului luminos. În acest mod, fluxul inițial nu este cel maxim, ci fluxul estimat după 
50000 h de funcționare. În realitate, factorul de menținere al lămpilor se calculează cu formula: 

𝑀𝐹 =
%    ț  ( )

× × 𝐿𝑀𝐹;    (4.1) 

unde y este numărul de LED-uri care nu vor mai fi operaționale după 50000 h de funcționare. 
Luând în considerare numărul de LED-uri preconizate a se defecta după o perioadă de timp 

și deprecierea fluxului luminos în timp se poate calcula primul factor de dimare (Df1) a unei lămpi 
prin realizarea raportului dintre factorul de menținere real al fiecărui an în parte și la factorul de 
menținere teoretic considerat în calcul după cei 10 ani de funcționare. 

Df1 = Mf(a)/ Mf       (4.2) 
 Mf – Factorul de menținere folosit în calculele luminotehnice; 
 Mf (a) – Factorul de menținere real calculat pentru fiecare an în parte; 
 a – Anul pentru care se realizează calculul. 

Tabelul 4.1. Valoarea factorului de dimare raportat la factorul de menținere al lămpilor [94] 

4.1.2. Coeficientul de dimare în funcție de distanța reală între stâlpi în raport cu 
distanța maximă calculată; 

Acesta este unul din factorii care nu sunt luați în considerare în prezent și care reprezintă o 
contribuție originală a acestei lucrări. În proiectare, atunci când se realizează calculele de drum drept 
pentru un proiect de iluminat stradal, se alege aparatul care satisface cerințele pentru cel mai 
defavorabil caz posibil, adică pentru distanța maximă dintre stâlpi. În realitate, de cele mai multe ori, 
din cauza condițiilor din teren (intersecții, treceri de pietoni, căi de acces ale proprietăților, etc.), 
distanța reală dintre stâlpi este mai mică decât cea din calculul luminotehnic. 

Pentru străzile cu aranjamente simetrice coeficientul de dimare va fi proporțional cu distanța 
dintre stâlpi și este egal cu: 

Df2=D2/D1      (4.3) 
unde:  
 Df2 – coeficientul de dimare posibil asociat distanței reale dintre stâlpi; 
 D1 – distanța maximă dintre stâlpi considerată în calculul de drum drept; 
 D2 – distanța maximă reală aval / amonte de lampa care se dorește să se dimeze. 

 Valoare de referință  
pentru 10 ani 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 

Numărul de ore 
de funcționare 

40000 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 

x 80 99,7 98,8 98,0 97,5 95,3 92,3 90,0 87,0 85,0 80,0 

y 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LMF 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Factorul de 
menținere total 

0,68 0,94 0,92 0,9 0,89 0,86 0,82 0,8 0,76 0,73 0,68 

Df1   0,73 0,74 0,76 0,77 0,8 0,83 0,86 0,9 0,93 1,0 
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4.1.3. Coeficientul de dimare pe baza reducerii clasei de iluminat 

În prezent există deja o serie de lucrări în care s-a încercat determinarea unui factor de 
declasificare a drumurilor [98], [104], însă în realitate acesta poate avea valori destul de diferite în 
cazul în care particularizăm pe fiecare soluție în parte. În acest subcapitol se prezintă situația reală 
asupra reducerii consumului de energie atunci când se realizează declasificarea drumurilor pe 
anumite intervale orare.  

Dacă majoritatea parametrilor considerați în selectarea claselor de iluminat M, sunt constanți, 
se poate observa că al doilea parametru, volumul traficului, poate diferi în funcție de ora la care ne 
raportăm. În unele cazuri dacă traficul este foarte intens la anumite ore și foarte scăzut la alte ore, 
valoarea Vw poate diferi chiar și cu două unități, ceea ce ar însemna o declasificare cu două trepte. 

Determinarea valorii minime a coeficientului de dimare care poate fi aplicată pentru una sau 
două clase de iluminat poate fi obținută prin împărțirea valorii superioare a luminanței medii Lav sau 
a Iluminării Eav la valoarea de referință în urma declasificării. În cazul în care strada pentru care 
realizăm dimarea are în componența sa atât carosabil cât și zone pietonale se va lua în calcul 
valoarea cea mai mare dintre cele două rapoarte pentru a fi siguri că îndeplinim toate condițiile 
impuse de normativ pentru suprafețele de calcul. 

Tabelul 4.2. Coeficienți de dimare pentru carosabil 
Clase de 
Dimare 

Lav1 Lav2 
Coeficient de Dimare-

Lav2/Lav1 
M1/M2 2 1,5 0,750 
M2/M3 1,5 1 0,667 
M3/M4 1 0,75 0,750 
M4/M5 0,75 0,5 0,667 
M5/M6 0,5 0,3 0,600 
M1/M3 2 1 0,5 
M2/M4 1,5 0,75 0,5 
M3/M5 1 0,5 0,5 
M4/M6 0,75 0,3 0,4 

 La fel ca și în cazul zonelor carosabile, pentru zonele pietonale volumul de trafic reprezintă 
un criteriu important în alegerea clasei de iluminat.  Pe baza acestor informații se pot calcula 
coeficienții de dimare în cazul declasificării zonelor pietonale. O centralizare a acestor valori se 
prezintă în Tabelul 4.3. 

Tabelul 4.3. Coeficienți de dimare pentru zone pietonale 
Clase de 
Dimare 

Eav1 Eav2 Emin1 Emin2 Eav2/ 
Eav1 

Emin2/ 
Emin1 

Coeficient Dimare  
MAX(Eav2/Eav1, Emin2/Emin1) 

P1/P2 15 10 5 3 0,667 0,600 0,667 

P2/P3 10 7,5 3 2,5 0,750 0,833 0,833 

P3/P4 7,5 5 2,5 1,5 0,667 0,600 0,667 

P4/P5 5 3 1,5 1 0,600 0,667 0,667 

P5/P6 3 2 1 0,6 0,667 0,600 0,667 

P1/P3 15 7,5 5 2,5 0,5 0,5 0,5 

P2/P4 10 5 3 1,5 0,5 0,5 0,5 

P3/P5 7,5 3 2,5 1 0,4 0,4 0,4 

P4/P6 5 2 1,5 0,6 0,4 0,4 0,4 

4.1.4. Coeficientul total de dimare calculat pe baza celor trei parametri 

Acest subcapitol tratează coeficientul total de dimare în cazul în care luăm în considerare toți 
cei trei parametri prezentați anterior. Factorul Df3 care intervine atunci când se acceptă declasificarea 
drumului poate fi aplicat doar în anumite intervale orare, de obicei între orele 0:00 și 5:00 când traficul 
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este diminuat. Acest lucru determină două situații pentru care se determină factorul de dimare, în 
funcție de intervalul orar pentru care se dorește calcularea acestuia: 

Dft1=Df1xDf2               (4.4) 
Dft2=Df1xDf2xDf3      (4.5) 

S-a luat în considerare un caz teoretic particular în care distanța reală dintre toți stâlpii este 
cu 3 m mai mică decât în calculul de drum drept, și s-au calculat coeficienții Df1, Df2 și Df3 pe baza 
cărora a fost determinată economia de energie generată în decursul a 10 ani de exploatare. 

Pentru simplificare, coeficientul bazat pe factorul de menținere al corpului de iluminat Df1 este 
același pentru toate aranjamentele de drum, astfel încât se poate calcula o singură dată (în realitate 
acest coeficient poate fi calculat pentru fiecare aparat, individual). 

Pentru a calcula economia totală s-a considerat în mod simplificator că 50% din timp avem 
un trafic ridicat și 50% din timp unul redus. Rezultatele au arătat că pentru oricare din cele 4 
aranjamente stradale economia de energie pe o perioadă de 10 ani va fi mai mare de 40%.
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5. MĂSURĂTORI LUMINOTEHNICE IMAGISTICE 

5.1. Metode de măsurare a parametrilor luminotehnici 

Principalii parametri luminotehnici urmăriți a fi îndepliniți în proiectarea sistemelor de iluminat 
public sunt luminanța, iluminarea și coeficienții de uniformitate.  

Majoritatea parametrilor luminotehnici au putut fi cuantificați prin măsurători încă din anii 1960 
[112], însă aparatele folosite atunci erau în primele stadii de dezvoltare, realizarea măsurătorilor și 
interpretarea rezultatelor implicând un efort considerabil.  

Standardul european care reglementează metodele de măsurare [31] prezintă o serie de 
aparate și metode de măsurare cu ajutorul unor dispozitive de tip luxmetru sau luminanțmetru. 
Dezavantajul acestor metode este că măsurătorile sunt realizate punctual, iar pentru obținerea 
uniformității e necesar un număr de puncte de măsură foarte mare. Aceste măsurători sunt de 
asemenea foarte dificil de realizat din cauza traficului [114]. 

Având în vedere dezavantajele pe care le impun măsurătorile punctuale, respectiv timpul 
mare necesar pentru realizarea acestora, utilizarea imaginilor poate avea un rol foarte important în 
realizarea unor măsurători corespunzătoare.  

5.2. Folosirea camerelor digitale în măsurătorile luminotehnice 

5.2.1. Erori în măsurătorile de luminanță realizate conform standardului 13201-4[31] 

Principalele condiții pentru măsurarea valorilor de luminanță impuse de standardul EN 13201 
fac referire la locația și/sau înălțimea observatorului, respectiv la distanța dintre punctele de 
măsurare. Deși măsurarea rapidă a valorii medii a luminanței cu un luminanțmetru cu unghi larg de 
măsurare este posibilă, standardul 13201-4 prevede: „Ca altă soluție mai puțin riguroasă se poate 
utiliza un luminanțmetru cu un con de măsurare mai mare, la o distanță mai redusă și o înălțime mai 
mică. Se recomandă ca conul de măsurare al luminanțmetrului să nu depășească 30 min de arc, iar 
mărimea zonei de măsurare de pe drum să nu fie mai mare de 0,5m transversal și 2,5m longitudinal” 
[30]. Numărul minim de puncte de calcul în direcție longitudinală este N=10, iar în direcție 
transversală, trei pentru fiecare bandă de circulație în parte. Acest lucru înseamnă că pentru un drum 
îngust de doar două benzi de circulație numărul minim de punct de calcul va fi de 10x6=60. 

Din cauza distanței extinse de la poziția observatorului la punctul de calcul / măsurare, 
luminanțmetrele pot avea erori semnificative. Fig. 5.1 prezintă modul în care suprafața măsurată 
(orientată) de luminanțmetru se modifică în funcție de unghi. Dacă luăm în considerare că 
deschiderea stâlpilor este de 40m, atunci distanța longitudinală de la observator la ultimul punct de 
măsură va fi de 98,5m. Fig. 5.1 prezintă dimensiunile elipselor pentru această distanță particulară 
considerând trei tipuri de luminanțmetre, cu cele mai utilizate unghiuri de observare: 0,1°, 1/3° și 1° 
[123]. Având în vedere dimensiunile foarte mari ale elipsei proiectate de luminanțmetrul cu unghi de 
observare de 1°, aceasta nu a fost desenată la scară. 

 
Fig. 5.1. Suprafața vizată pe asfalt atunci când luminanțmetrul se află la 98,5m de  

punctul de măsură, pentru unghiuri de măsurare de 0,1°, 1/3° și 1° 
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Spre deosebire de luxmetru, măsurătorile punctuale realizate cu luminanțmetre sunt de fapt 
niște măsurători de luminanță medie pe suprafața vizată de conul de măsură. Chiar și la unghiuri 
reduse (0,1°), dimensiunile longitudinale ale elipsei sunt mult mai mari de 3m, distanța maximă între 
punctele de măsură impusă de standarde. Dimensiunea minimă longitudinală a elipsei pentru un 
luminanțmetru poziționat la 98,5m de punctul de calcul este de 10,9m. Acest lucru nu înseamnă doar 
că anumite secțiuni ale carosabilului vor fi cuprinse în mai multe măsurători ci și că pentru punctele 
de măsură de la începutul și sfârșitul suprafeței de măsurat se depășește suprafața carosabilă aflată 
în dreptul deschiderii de stâlp pentru care se face măsurătoarea. De asemenea în anumite cazuri, 
la marginea carosabilului, zona luată în considerare poate chiar depăși limita de proiect, așa cum se 
poate vedea în Fig. 5.2. 

Fig. 5.2. Exemplu de luminanțmetru cu unghi de observare de 1/3° care măsoară  
luminanța medie în afara zonei carosabile 

O altă eroare semnificativă care apare atunci când se utilizează acest tip de echipament de 
măsurare, este dată de faptul că elipsa proiectată pe asfalt nu este simetrică cu poziția punctului de 
măsurare. De exemplu, în Fig. 5.1 se poate vedea că pentru un unghi de măsurare de 1°, lungimea 
suprafeței proiectate înainte de punctul de măsurare este de 35,42m, în timp ce lungimea după 
punctul de măsurare este de 115,98m. Acest lucru înseamnă că valoarea medie în acest punct va fi 
total compromisă din cauza faptului că suprafața după punctul de măsurare reprezintă 76,6% din 
valoarea medie. Cu alte cuvinte, când vizăm un punct, în realitate măsurăm o luminanță medie pe o 
altă suprafață.  

Pentru a înțelege modul în care această eroare influențează rezultatele, Tabelul 5.1 
centralizează valorile pentru toate unghiurile de măsurare, atât în valori absolute cât și relative. Chiar 
și pentru un luminanțmetru cu unghi de observare de 1/3°, pot exista diferențe importante între 
suprafața luată în considerare înainte de punctul de măsurare și cea de după acesta. 

Tabelul 5.1. Comparație suprafață elipsă considerată înainte și după punctul de calcul 

Unghi de măsurare 
Dimensiunile Elipsei 

x y x [%] y [%] 
1° 35,42 115,98 23,4 76,6 

1/3° 16,01 20,66 43,65 56,35 
0,1° 5,15 5,75 47,25 52,75 

5.2.2. Calibrarea, procesarea imaginilor și interpretarea rezultatelor 

Spre deosebire de luminanțmetru, metoda imagistică este complet obiectivă, asigurând 
trasabilitatea și repetabilitatea în măsurători. Această metodă oferă informații calitative globale ale 
mediului luminos. Nu numai că metoda de măsurare imagistică este mult mai rapidă, dar, de fapt, 
este și mai precisă. 

Se cunosc mai multe metode de calibrare a aparatelor digitale pe baza comparării valorilor 
pixelilor RGB cu valorile de luminanță înregistrate de către luminanțmetre. O metodă simplificată 
pentru calibrarea aparatelor digitale este compararea valorilor cu a unui luminanțmetru direct pe 
teren [124], însă erorile acestui tip de calibrare pot fi destul de mari. Pentru acuratețea măsurătorilor 
se recomandă folosirea unei sfere integratoare. În momentul în care se fac măsurătorile se va avea 
în vedere că nici o altă sursă de lumină, artificială sau naturală, decât cea din experiment, să nu 
influențeze rezultatele. În [125] se prezintă o metodă de calibrare și funcția de conversie rezultată în 
urma comparării valorilor de luminanță măsurate cu camera digitală în raport cu valorile măsurate 
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cu luminanțmetrul. La fel ca și în alte lucrări analizate [126] erorile de măsură vor fi destul de mari 
din cauza faptului că funcția de conversie neglijează anumiți parametri variabili ai camerei digitale 
cum sunt timpul de expunere, numărul corespunzător deschiderii diafragmei și/sau sensibilitatea. 

Principiile de calibrare sunt prezentate în [127], [128], [129]. 
O metodă rapidă de calibrare a camerelor tip DSLR este prezentată în [130]. În această 

lucrare [130] se propune calibrarea aparatului de fotografiat digital pe baza unui singur etalon de 
luminanță, prin obținerea mai multor imagini pentru aceeași valoare f (aceeași diafragmă) și pentru 
toți timpii de expunere disponibili ai aparatului foto folosit. Dimensiunile diafragmei diferă în funcție 
de etalonul de luminanță și este limitat de necesitatea de a obține imagini RGB în intervalul 0÷255 
fără saturare. În Fig. 5.3 se prezintă o selecție de imagini realizate pentru timpi de expunere de la 
1/8 sec la 1/1250 sec. Diafragma a fost setată la valoarea 10, iar valoarea ISO luată în considerare 
a fost ISO100. 

 
Fig. 5.3. Selecție de imagini cu timpul de expunere între 1/8 sec și 1/1250 sec,  

f/10, ISO 100 [130] 
Camera folosită pentru realizarea imaginilor este Nikon D5300. Fișierele rezultate sunt în 

format RAW și JPG. Fișierul RAW a fost convertit în fișier tip TIF care poate fi citit de programul 
MATLAB. 

O primă problemă întâlnită a fost citirea luminanței de pe zona de interes. Pentru a putea 
avea o privire cât mai clară asupra luminanței au fost folosite 2 programe: ViewNX2 ver. 2.8.2 pentru 
reprezentarea vizuală, respectiv MATLAB pentru evaluarea cantitativă a luminanței. 

Interiorul sferei este împărțit pe diverse regiuni, conform Fig. 5.4 [130], delimitate de prezența 
discului central, cu o culoare mai închisă decât sfera, respectiv de ecranul dreptunghiular realizat 
într-un program specializat de editare foto. În urma calculelor s-au întâlnit următoarele valori: 

- A-B = interiorul sferei, nefolositor; 
- B-C = disc cu luminanță standard de 371,1 cd/m2; 
- C-D = dreptunghi întunecat, accesoriu temporar; 
- D-E = luminanță standard 371,1 cd/m2. 



CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA METODELOR DE ANALIZĂ ȘI PROIECTARE A SISTEMELOR DE ILUMINAT STRADAL 

 

P a g i n a  36 | 71 

 
Fig. 5.4. Valorile RGB citite din imaginea etalonului de luminanță [130] 

Utilizând metoda prezentată pentru determinarea informațiilor RGB din imagini, se poate 
folosi funcția de conversie de mai jos:  

𝑘(𝑁 ) = ×
×

     (5.1) 

 k(NRGB) – Constantă de calibrare pentru camera digitală; 
 NRGB – Numărul digital (valoare) al pixelilor din imagine; 
 t – timpul de expunere [sec]; 
 f – diafragmă; 
 S – Sensibilitate ISO; 
 LS – Luminanță; 
O reprezentare grafică a funcției de calibrare RGB-luminanță măsurată pentru NIKON D5300 

este prezentată în Fig. 5.5 [130]. 
Pe baza acestui grafic s-a aproximat funcția de conversie optoelectronică pentru aparatul 

foto NIKON D5300: 
k(x)NIKON = 6,9676E-12x5 - 3,2643E-09x4 + 5,1211E- 07x3 - 2,5702E-05x2 + 5,1953E-06x + 8,4553E-02   (5.2) 

x  = valoare RGB, transformată în nuanțe de gri cu ajutorul funcției: 
x = 0,2162 Rliniar + 0,7152 Gliniar + 0,0722 Bliniar     (5.3) 

 
Fig. 5.5. Funcție de calibrare RGB / luminanță măsurată pentru NIKON D5300 [130] 

Următorul pas după calibrarea corespunzătoare a camerelor îl reprezintă realizarea 
imaginilor și interpretarea rezultatelor. 

Realizarea măsurătorilor și interpretarea rezultatelor implică mai mulți pași, după cum 
urmează [130]: 

 Realizarea unei serii de imagini care să acopere o gamă largă de luminanțe; 
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 Transformarea fotografiilor de tip RAW în fotografii de tip TIF (utilizând un program de editare 
foto); 

 Deschiderea fișierului în MATLAB; 
 Transformarea datelor RGB în nuanțe de gri utilizând formula: 

x = 0,2162 Rliniar + 0,7152 Gliniar + 0,0722 Bliniar    (5.4) 
 Calculul valorilor luminanțelor utilizând formula: 

𝐿 = 𝑘′(𝑁 ) × 𝑁 ×
×

     (5.5) 

 Vizualizarea și intrerpretarea câmpului de iluminat; 
Utilizând metoda de calibrare descrisă anterior am realizat un Script în Matlab R2020 pentru 

procesarea imaginilor. 
Calibrarea inițială a camerei a fost realizată utilizând un etalon de luminanță bazat pe o lampă 

cu halogen. Pentru instalațiile de iluminat stradal realizate cu corpuri de iluminat cu LED a fost 
necesară o calibrare suplimentară. În primul rând, adaptarea spectrală a fost făcută utilizând funcția 
de balans de alb a camerei. A fost necesară aplicarea unor setări manuale pentru a obține rezultatul 
din Fig. 5.6 a), folosind o hârtie albă ca ecran expus la iluminatul stradal. Nuanța de gri este necesară 
în imagine pentru a evita saturația pixelilor. De asemenea, răspunsul gri de la senzor a fost validat 
comparând valorile RGB, care trebuie să fie identice. 

a) b) c) d) e) f) 
Fig. 5.6. Setări de balans de alb pentru calibrarea pe teren a camerei digitale 

Următorul pas al calibrării îl reprezintă validarea funcției de conversie optoelectronică (OCF). 
Aceasta a fost realizată pe teren, utilizând o diagramă cu nuanțe de gri expusă la sistemul de iluminat 
unde se realizează măsurătorile. Nivelurile de luminanță diferite, corespunzătoare fiecărei nuanțe 
de gri au fost măsurate utilizând luminanțmetrul MAVOLUX 5032 B. Măsurătorile au fost realizate 
pentru diferiți timpi de expunere, pentru a obține puncte diferite ale funcției optoelectronice, conform 
Fig. 5.7.  

      

a) b) c) d) e) f) 
Fig. 5.7. Expuneri diferite pentru graficul de gri, în vederea calibrării camerei digitale  

pentru condițiile din teren 

MAVOLUX 5032 B are o adaptare foarte bună la sensibilitatea spectrală a luminozității 
ochiului uman V (λ), cu o abatere minimă f1‘<3%. Incertitudinea relativă obținută a fost de ± 6,3%. 
Testul a fost realizat pentru diferite rezoluții și nu s-a constatat o reducere a abaterii standard atunci 
când numărul de pixeli a fost crescut. 

5.2.3. Erori în măsurătorile luminotehnice realizate cu camera digitală 

Ca și în cazul luminanțmetrelor, utilizarea camerelor digitale pentru măsurători luminotehnice 
ridică unele probleme. Datorită obiectivului foto, pentru fiecare pixel există același unghi solid care 
primește fluxul luminos reflectat de asfaltul vizat. 

Transpunându-se într-o reprezentare plană, Fig. 5.8 indică faptul că pentru o vizualizare 
egală a fiecărui pixel, suprafețele plane orizontale vor fi diferite. Rezultă că media aritmetică a 
valorilor de luminanță a fiecărui pixel va avea o oarecare eroare. Media măsurată va reprezenta o 
medie ponderată în funcție de suprafața asfaltului vizat de fiecare pixel. 
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În Fig. 5.8 este simbolizat observatorul OH, poziționat la o înălțime de 1,5 m (segment O-
OH) și la o distanță de 60 m față de primul punct țintă (segment O-P1). Distanțele nu au fost 
reprezentate la scară, pentru a putea fi vizibile. 

Se observă că există un unghi total de vizare (a), care este distribuit uniform pentru toți pixelii 
senzorului. Se pare că distanțele dintre punctele considerate (respectiv dimensiunea suprafețelor 
de asfalt care influențează pixelii) vor fi diferite: pixelii țintă de pe asfalt din apropiere vor oferi mai 
multe valori pe unitate de lungime comparativ cu pixelii țintă din suprafața de asfalt îndepărtată 
(Segmentul P1- P2 este evident mai mic decât P10 - P11). 

Acest aspect este ilustrat în Fig. 5.8, Diagrama A, unde valorile de luminanță măsurate de 
pixeli, în raport cu punctele de pe asfalt care au fost vizate sunt ilustrate în verde (mai dens în 
apropierea camerei digitale, din stânga diagramei). Dacă această variație este reprezentată grafic, 
cu pași constanți (și arbitrari) vom obține o variație similară cu cea prezentată în Fig. 5.8, diagrama 
B. Se observă că există mai multe valori măsurate în partea stângă a graficului, care vor influența 
media aritmetică și, prin urmare, valoarea medie a luminanței. Pentru a determina care sunt 
luminanțele din punctele echidistante de pe asfalt, va fi utilizată schița din Fig. 5.8, diagrama C, unde 
pasul pe orizontală este constant, de la T1 la T11. 

Rezultatele sunt unghiurile pentru care este necesară citirea luminanței. Cu toate acestea, 
deoarece senzorul de imagine ne oferă valori de luminanță pentru creșteri unghiulare constante, Fig. 
5.8, diagrama D, este necesară o operație de interpolare. Reprezentarea grafică a acestei interpolări 
este indicată de segmentele roșii din Fig. 5.8, diagrama A. După obținerea valorilor corespunzătoare 
punctelor echidistante de pe asfalt T1-T11, putem urmări rezultatul din Fig. 5.8, diagrama D. Se 
observă că densitatea valorilor măsurate crește în partea dreaptă (la distanță) și scade în partea 
stângă (lângă senzor). În acest caz, media aritmetică va fi mai mică, aceasta fiind corecția necesară. 

 

 

a. Diagramă A 

 

b. Diagramă B 
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c. Diagramă C 

 

d. Diagramă D 

Fig. 5.8. Diagramă determinarea corecției necesare pentru a obține luminanța în plan 
orizontal cu pas echidistant, conform EN 13201, utilizând un senzor de imagine cu un 

unghi de vizualizare constant pentru fiecare pixel 
Un exemplu al modului de corecție a senzorului de imagine este prezentat pentru un profil 

longitudinal arbitrar definit de linia albă din Fig. 5.9. 

 
Fig. 5.9. Direcția longitudinală a profilului pentru luminanță vizată în vederea vizualizării 

corecției necesare pentru valorile citite de senzorul optic  
(linia albă în centrul benzii de circulație) 

Valorile luminanței sunt citite de jos în sus, iar profilul longitudinal al luminanțelor este 
disponibil în Fig. 5.10, desenată în culoare albastră. 

În Fig. 5.10 se observă că secțiunea valorilor cu luminanță crescută din partea dreaptă se 
extinde, astfel valoarea luminanței medii fiind mai mare. Acest lucru este confirmat și numeric. 
Valoarea luminanței medii necorectate este de 4,75 cd/m2, pe când valoarea corectată este de 5,31 
cd/m2. Diferența semnificativă justifică nevoia de corecție, în special pentru distribuții luminoase cu 
neuniformități pronunțate și pentru măsurători punctuale. 
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Fig. 5.10. Profilul de luminanțe longitudinale (cd / m2) menționat în Fig. 5.9, valorile citite 

de senzorul de imagine cu increment unghiular constant (albastru) și valorile corectate 
pentru un increment orizontal constant (linia verde), conform EN 13201. 

După ce s-a descoperit că luminanța medie corectată a scăzut pentru distribuția din Fig. 5.8 
(cu luminanțe crescute lângă senzor) și a crescut pentru distribuția din Fig. 5.10 (cu luminanțe 
crescute în depărtarea senzorului), întrebarea este ce se întâmplă cu această corecție pentru 
distribuții cu uniformități acceptabile și măsurători multiple în vederea evaluării uniformității medii 
generale (conform EN 13201). 

Acest parametru a fost verificat pe baza metodei imagistice. Fig. 5.11 prezintă scena de 
noapte și direcțiile pentru care s-a calculat luminanța medie. 

 
Fig. 5.11. Scenă de noapte cu profile longitudinale, în vederea calculării  

luminanței medii generale, conform EN 13201 
Valorile măsurate cu senzorul de imagine, valorile corectate pentru distanțe egale între 

punctele de măsură, precum și erorile calculate sunt centralizate în Tabelul 5.2, fiind prezentate de 
la stânga la dreapta, corespunzător Fig. 5.11. 
Tabelul 5.2. Valori citite de senzorul imagistic de luminanță [cd/m2] cu unghi de vizualizare 

constant și corectat pentru distanțe egale între puncte 
Bandă/Profil L1.1 L1.2 L1.3 L2.1 L2.2 L2.3 L3.1 L3.2 L3.3 L4.1 L4.2 L4.3 

Valori măsurate [cd/m2] 2,09 2,52 3,35 2,68 1,78 1,72 1,77 2,51 3,29 2,59 1,82 1,41 

Valori corectate [cd/m2] 2,10 2,55 3,31 2,72 1,79 1,74 1,77 2,48 3,28 2,61 1,81 1,43 

Corecție [%] 0,43 1,15 -1,46 1,31 0,45 0,90 0,11 -1,43 -0,27 1,08 -0,44 1,21 
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Valorile confirmă că se obțin corecții cu semne diferite, în funcție de distribuția luminanței. 
Pe ansamblu, valorile originale și cele corectate au o diferență neglijabilă de doar 0,15%. Explicația 
constă în uniformitatea destul de bună a luminanței. 

În contextul acestui tip de determinări, alegerea punctelor pe baza cărora se calculează 
luminanța longitudinală, are un anumit grad de subiectivitate, dar după determinări repetate s-a 
constatat că diferențele rămân neglijabile între calculele succesive. Deoarece calculul pe întreaga 
suprafață a valorilor medii este mult mai rapid și mai complet, utilitatea sa este confirmată. Singura 
măsură de precauție este necesară în cazul sistemelor de iluminat cu un grad ridicat de 
neuniformitate, unde va fi necesară corectarea senzorului de imagine pentru un pas incremental 
constant, conform Fig. 5.8. 

5.3. Contribuții în măsurătorile luminotehnice cu camera digitală 

5.3.1. Metodă originală de măsurare a luminanței medii și a coeficientului de 
uniformitate cu camera digitală 

Utilizarea camerelor digitale ca instrument de măsură a luminanțelor a devenit tot mai 
populară în ultima perioadă. Dificultățile întâmpinate în măsurătorile clasice datorate în special 
traficului și al numărului mare de măsurători necesare au dus la o creștere a interesului pentru 
această metodă de măsurare. Deși este cunoscută de mai bine de 20 de ani [134] utilitatea acesteia 
încă nu a fost exploatată la maxim, de aceea reprezintă o direcție de cercetare abordată. 

Prezentul subcapitol prezintă o metodă originală de calculare automată a luminanței medii și 
a coeficientului de uniformitate pe baza măsurătorilor realizate cu camera digitală. 

Măsurătorile au fost realizate pe Bulevardul Independenței, în orașul Iași. Fig. 5.12 prezintă 
harta luminanțelor obținută în urma procesării imaginii cu scriptul realizat în Matlab R2020. 

Datele de intrare folosite pentru procesarea imaginilor sunt cele de mai jos: 
 t – 2 - timpul de expunere [sec]; 
 f – 5 - diafragmă; 
 S – 100 - sensibilitate ISO; 

 
Fig. 5.12. Harta luminanțelor [cd/m2] pentru scenă de noapte, Bulevardul Independenței, Iași 

Utilizând această metodă de măsurare a luminanțelor, se pot extrage sau calcula o serie de 
parametri luminotehnici care sunt impuși în standardele de proiectare și pentru care în momentul de 
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față o măsurare corespunzătoare aplicând metodele clasice ar fi foarte dificilă și ar avea o acuratețe 
scăzută din cauza numărului mic de puncte de măsură. Unul din acești parametri este uniformitatea 
generală. 

Acest parametru reprezintă raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie: 

𝑈 =       (5.6) 

 U0 – coeficientul de uniformitate generală; 
 Lmin – luminanța minimă de pe suprafața de calcul; 
 Lav – luminanța medie de pe suprafața de calcul. 
Coeficientul de uniformitate a luminanței apare în toate standardele de proiectare. Având în 

vedere restricțiile impuse de aceste standarde privind această mărime, este necesară o validare a 
îndeplinirii acestui parametru în teren pe baza unor măsurători fotometrice. Pe baza experiențelor 
trecute pot susține că aceste măsurători nu sunt realizate la recepția lucrărilor, conform indicațiilor 
din standarde [31]. 

În continuare se prezintă o metodă de calculare a luminanței medii și a uniformității în 
iluminatul stradal prin utilizarea imaginilor digitale realizate cu o cameră DSLR [48]. Camera digitală 
folosită pentru studiul de caz este Nikon D5300, însă orice alt aparat DSLR poate fi utilizat în urma 
calibrării și obținerii funcției de conversie. Metoda este aplicată într-un studiu de caz în care se 
evidențiază suplimentar și influențele nocive ale vegetației asupra iluminatului stradal. 

Prima etapă în orice evaluare din punct de vedere luminotehnic, indiferent de metoda 
utilizată, în scopul măsurării, o reprezintă separarea suprafeței pentru care se dorește obținerea 
rezultatelor. În această etapă de lucru, separarea se realizează prin modificarea imaginii cu ajutorul 
unui program de editare foto. În acest scop toată suprafața aflată în afara zonei de calcul va fi 
înlocuită cu un fond alb, așa cum se poate vedea în Fig. 5.13. Programul folosit în studiul de caz 
este Microsoft Paint. 

Al doilea pas în scopul calculării uniformității îl reprezintă transformarea imaginii, care va fi 
reprezentată ca o matrice RGB în matricea luminanțelor utilizând funcția de conversie prezentată 
mai sus. 

 

Fig. 5.13. Suprafață de calcul 1 

În urma conversiei și a calculului luminanței minime s-a constatat prezența unor valori extrem 
de mici, de 0,021 cd/m2. Aceste valori pot apărea din cauza unor erori ale camerei foto (zgomot de 
imagine). Soluția găsită pentru eliminarea zgomotului de imagine o reprezintă aplicarea unui filtru 
de mediere pentru netezirea imaginilor. În Tabelul 5.3 se prezintă un model de mască de mediere 
pentru N=3. 

Tabelul 5.3. Mască de filtrare pătrată de dimensiune 3x3 
L1 L2 L3 
L4 L5 L6 
L7 L8 L9 
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Valoarea pixelului în urma aplicării funcției de mediere va fi calculată cu relația: 

𝑝𝑖𝑥 =
∑

        (5.7) 

 pix - valoarea pixelului recalculat în urma aplicării funcției de mediere; 
 Li - valoarea luminanței pe poziția pixelului i; 
 N – numărul de linii / coloane ale matricii de mediere pătratice. 
Pe baza ecuației, am realizat un script în Matlab R2020, pentru calcularea matricii de filtrare. 
Determinarea dimensiunii matricii de filtrare reprezintă o problemă în sine. 
În urma studiilor efectuate s-a constatat că o filtrare cu un număr de elemente prea mare nu 

va elimina doar zgomotul, ci va degrada și semnalul util, ducând la apariția fenomenului de 
încețoșare acolo unde imaginea conține variații bruște (contrast ridicat). Din punct de vedere al 
zgomotului, pentru filtrare este utilă o mască de filtrare cu un număr cât mai mare de elemente. Din 
punct de vedere al semnalului util numărul de elemente trebuie să fie cât mai redus. În practică 
trebuie să se realizeze un compromis. Valoarea care s-a luat în calcul pentru studiul de caz a fost 
N=5. 

Fig. 5.14 prezintă harta luminanțelor [cd/m2] pentru scena de noapte asociată suprafeței 1 
de calcul după conversie și filtrare. Analizând imaginea, rezultă că valorile de luminanță din partea 
stângă sunt foarte diferite de restul imaginii. Acest lucru determină o uniformitate scăzută a 
luminanței, care nu îndeplinește condițiile impuse de standardele în vigoare. Printre cele mai întâlnite 
cauze pentru neîndeplinirea valorilor impuse de normativ, sunt: proiectare necorespunzătoare, 
echipamente diferite de cele propuse, elemente de vegetație sau arhitectură urbană care 
obstrucționează lumina proiectată de corpurile de iluminat pe asfalt, etc. 

În urma obținerii matricii luminanțelor pentru imaginea în care s-a separat suprafața de calcul 
se pot separa valorile care sunt mai mari sau mai mici decât o valoare de referință. Dacă limita 
minimă și maximă de afișare a luminanțelor sunt setate corespunzător această valoare de referință 
poate fi aleasă direct, doar vizualizând imaginea rezultată pe baza funcției de conversie. Spre 
exemplu, în Fig. 5.14 se poate observa că valoarea maximă a luminanței se situează între valorile 6 
și 7 cd/m2, așa că putem separa valorile mai mici decât o valoare definită, denumită în continuare 
valoare de prag, pentru a exclude zona din afara carosabilului, identificată prin culoarea albă. 
Această valoare de prag poate fi setată la orice valoare mai mare sau egală decât 7, iar rezultatele 
ar trebui să fie identice.  

În conformitate cu (3.1), pentru a calcula U0 este necesar ca întâi să identificăm valoarea 
minimă de pe harta luminanței și să calculăm valoarea luminanței medii. Utilizând metoda propusă 
am realizat un script în Matlab R2020, cu care s-a calculat luminanța medie, minimă și coeficientul 
de uniformitate. Rezultatele au fost centralizate în Tabelul 5.4. 

Tabelul 5.4. Rezultate fotometrice din teren pentru suprafața de calcul din Fig. 5.13 

Nr. 
Crt. 

Rezultate Fotometrice 
Lav 

[cd/m2] 
Lmin 

[cd/m2] 
U0 

1. 0,56 0,112 0,2 

Se poate observa că valoarea Lmin este redusă, din acest motiv uniformitatea pe suprafața 
de calcul este cu mult sub valoarea 0,4, recomandată de standarde [17]. Analizând harta 
luminanțelor se poate observa că motivul apariției valorilor de luminanță redusă îl reprezintă 
prezența vegetației care umbrește zona de margine a carosabilului. 

Pentru a înțelege mai bine diferențele valorilor de luminanță dintre zonele iluminate direct și 
cele umbrite de vegetație am realizat un profil de luminanță, în Fig. 5.15, care urmărește direcția 
liniei C-D din Fig. 5.14. 
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Fig. 5.14. Harta luminanțelor [cd/m2] pentru scena de noapte în Bulevardul 
Independenței, suprafață de calcul 1, C-D este direcția profilului de luminanță 

În Tabelul 5.5 s-au centralizat 8 dintre valorile de luminanță considerate de pe profil (x 
reprezintă notația pentru numărul elementului din vectorul luminanțelor și y reprezintă valoarea 
luminanței în punctul selectat). 

Rezultatele arată că din punctul 1 în punctul 2 valoarea luminanței scade cu mai mult de 60% 
și din punctul 5 în punctul 6 scade cu aproape 75%. Acest lucru înseamnă că, pentru un conducător 
auto aflat în apropierea marginii carosabilului, vizibilitatea obiectelor sau a persoanelor aflate în 
această zonă este compromisă aproape în totalitate. Aceste valori de luminanță redusă se datorează 
blocării pătrunderii luminii de către vegetația crescută necontrolat. 

 

Fig. 5.15.  Profilul luminanței în direcția C-D 
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Tabelul 5.5. Centralizator valori de luminanță 
Nr. Punct 1 2 3 4 5 6 7 8 

x – Număr Element 17 245 407 875 1272 1404 1554 1643 
y [cd/m2] 0,659 0,226 0,506 0,583 0,542 0,146 0,398 0,294 

Având în vedere fluctuațiile foarte mari de luminanță între două puncte de măsură aflate la 
distanță foarte mică se poate deduce că aceste diferențe sunt cauzate de factori independenți de 
sistemul de iluminat propriu-zis (vegetația). Excluderea zonelor cu umbre, reprezintă, în esență 
neglijarea efectului respectiv, dar permite evaluarea luminotehnică a celorlalte zone destinate 
traficului rutier. Utilizând noua suprafață de calcul, întregul proces este repetat. În Fig. 5.16 se 
prezintă noua hartă a luminanțelor.Comparând rezultatele din Tabelul 5.4 și Tabelul 5.6, se poate 
observa că valoarea uniformității crește de la U0 = 0,2 la valoarea U0 = 0,398, care este foarte 
apropiată (tehnic identică), de cea recomandată de standardele în vigoare, respectiv 0,4 [17]. 
Excluzând suprafața de calcul umbrită, pe lângă faptul că valoarea uniformității se dublează, vedem 
și o creștere cu 10,5% a luminanței medii. O soluție pentru a reduce impactul generat de vegetație 
o reprezintă toaletarea acesteia la o perioadă cât mai scurtă (anual), responsabilitate care intră în 
atribuția primăriilor. 

 

Fig. 5.16. Harta luminanțelor [cd/m2] pentru scena de noapte pe 
Bulevardul Independenței, suprafață de calcul 2 

Tabelul 5.6. Rezultate fotometrice din teren pentru suprafața de calcul 2 

Nr. 
Crt. 

Rezultate Fotometrice 

Lav [cd/m2] Lmin [cd/m2] U0 

1. 0,619 0,246 0,398 

Concluzii: 

În acest capitol s-a propus o metodă de calculare a luminanței medii și a coeficientului de 
uniformitate, pe baza măsurătorilor de luminanță realizate cu camere digitale. Din acest studiu se 
pot extrage mai multe concluzii. 

În primul rând, metoda propusă este aplicabilă în ingineria curentă. Cel mai important avantaj 
al acestei metode constă în numărul foarte mare de puncte de măsurare utilizate pentru calculul 
luminanței medii. Acest număr este limitat doar de rezoluția imaginii (în studiul de caz a fost 
6000x4000), a cărei număr de pixeli este mult mai mare decât numărul de puncte de măsură utilizate 
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de proiectanți în programele de specialitate. Un alt avantaj îl reprezintă mobilitatea care ne este 
oferită prin faptul că putem plasa observatorul (camera) în exteriorul căii de circulație. Poziția 
camerei nu poate fi foarte departe de axul căii de rulare, pentru a nu denatura valorile luminanțelor 
percepute de observatorul standard. 

În al treilea rând studiul de caz oferă o perspectivă cu privire la influența vegetației excesive 
asupra sistemului de iluminat public. În zonele umbrite, valoarea luminanței a scăzut chiar și cu 75%, 
reprezentând un adevărat pericol atât pentru participanții la trafic, cât și pentru pietoni. De altfel, 
13201 specifică că nu se măsoară dacă există vegetație. 

Metoda propusă poate fi utilizată atât pentru evaluarea sistemelor de iluminat stradal 
existente, cât și pentru o evaluare mai detaliată la recepția lucrărilor de modernizare. Acest lucru 
este deosebit de important acum când sunt utilizate corpurile de iluminat cu LED în programe de 
modernizare pe scară largă. Pentru o putere și o eficiență similară, lentila și curbele de distribuție a 
intensității luminoase pot fi foarte diferite. Rezultatele obținute pe teren ar putea fi altele față de cele 
din faza de proiect în cazul în care s-ar folosi altă lentilă, sau geometria instalației din teren este 
diferită de cea proiectată [136]. Fără o verificare amănunțită a valorilor de luminanță este foarte 
posibil ca autoritatea contractantă să nu observe diferențele în cazul în care acest lucru se întâmplă 
și iluminatul să nu respecte standardele în vigoare. În prezent, proiectele impun efectuarea unor 
astfel de măsurători, metoda popusă fiind aplicabilă în mod efectiv. 

5.3.2. Studiul luminanțelor din zonele de conflict (intersecții) cu camera digitală  

Pe timp de noapte este foarte important ca în special zonele de conflict, care au un risc ridicat 
de accidente, să fie iluminate corespunzător. Studiile realizate în teren stabilesc o legătură clară 
între nivelurile de iluminare din zonele de conflict și numărul de accidente [137]-[139]. O creștere a 
iluminării medii cu 1lx corespunde unei descreșteri a raportului de accidente noapte/zi cu aproximativ 
7% [137]. Scopul acestui subcapitol este de a evidenția avantajele măsurării luminanței cu camera 
digitală în zonele de conflict, în special datorită posibilității comparării valorilor medii cu valorile medii 
înregistrate pe drumurile adiacente zonei de conflict. 

Studiul de caz a demonstrat că zonele de conflict analizate nu sunt proiectate corespunzător. 
Această analiză ar trebui extinsă pentru toate zonele de conflict importante și drumurile principale 
ale acestora, din Municipiul Iași. 

5.3.3. Metodă originală de analiză a nivelului de poluare luminoasă cu camera digitală 

Deși este o problemă destul de discutată în ultima perioadă, normativele nu oferă niște criterii 
unitare de evaluare, respectiv niște restricții clare privind poluarea luminoasă în proiectarea 
sistemelor de iluminat public. Singurele mărimi privind poluarea luminoasă care se calculează sunt 
orbirea de incapacitate (TI) și iluminarea zonelor învecinate (SR), care face referire doar la o zonă 
învecinată suprafeței carosabile, cu dimensiunea egală cu o lățime de bandă. Ea se calculează doar 
atunci când nu avem și zone pietonale. 

În acest moment există țări care încearcă să ia în considerare acest tip de poluare atunci 
când se realizează instalațiile noi. O parte își propun schimbarea tuturor instalațiilor care nu 
îndeplinesc aceste cerințe, până în anul 2025, cum ar fi Franța [142]. Măsurile impuse de această 
țară includ: limitarea raportului luminii ascendente la valori mai mici de 1%, reducerea efectului de 
orbire cât mai mult posibil, temperatura de culoare redusă la maxim 3000K astfel încât emisia de 
lumină albastră să fie redusă la minimum deoarece aceasta este cea mai periculoasă pentru corpul 
uman [143],[144]. Fluxul luminos admis nu trebuie să depășească 35 lm / m2 în orice instalație. De 
asemenea, pătrunderea luminii în locuințe, orientarea reflectoarelor spre cer, a laserelor sau 
proiectoarelor de intensitate ridicată sunt complet interzise. 

În [145] există mai multe studii de caz pentru diferite clădiri din orașul Iași, în care se măsoară 
nivelul de luminanță pe fațade utilizând o cameră digitală. Aceste măsurători oferă informații foarte 
utile pentru specialiști: 
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 Nivelul de luminanță, uniformitate pe direcția studiată, care altfel sunt mărimi necunoscute 
(nu se măsoară);  

 Valorile maxime și minime ale luminanței; 
 Informații despre sursele de poluare luminoasă (supradimensionări);  
 Detalii despre contrastul de luminanță (vizibilitate). 

Metoda [145] a fost extinsă, prin colaborare directă și adaptare la condițiile de performanță 
impuse pentru iluminatul stradal. 

Folosind aceeași metodă ca în studiile de caz precedente, poluarea luminoasă poate fi 
evaluată cu ajutorul imaginilor realizate cu o cameră digitală calibrată. 

Studiul de caz constă în măsurarea valorilor de luminanță pe fațada clădirii aflate în 
apropierea zonei carosabile din Bulevardul Independenței, Iași, România. Utilizând aceeași metodă 
ca și în studiul de caz pentru evaluarea zonelor de conflict s-a separat suprafața de calcul și s-a 
evaluat luminanța medie pe aceasta, care reprezintă poluare luminoasă pură. 

Fig. 5.17 prezintă harta luminanțelor pentru zona de interes a fațadei clădirii. Interpretând 
rezultatele din imagine, chiar dacă am exclude zonele de ferestre, se poate observa că avem 
luminanțe foarte mari, chiar și peste 2cd/m2. Utilizând scriptul realizat în MATLAB R2020, s-a realizat 
o evaluare a luminanței medii și minime pentru întreaga fațadă. Valoarea luminanței medii este de 
0,52 cd/m2, iar valoarea luminanței minime de 0,042 cd/m2. 

Cunoscând relația dintre iluminare E și luminanță L, se poate calcula iluminarea pentru o 
suprafață perfect difuză: 

𝐸 = 𝐿 ×       (5.8) 

Luminanța maximă nu este relevantă în acest caz, deoarece este datorată măsurării directe 
a luminanței surselor de lumină vizibile (sau a ferestrelor). 

 

Fig. 5.17. Harta luminanțelor pentru fațada unei clădiri pe Bulevardul Independenței 

Având în vedere că valoarea medie este foarte mare, deși s-a luat în considerare întreaga 
fațadă, am realizat un nou calcul doar pentru zona vizibil afectată de poluarea luminoasă, parter, 
mezanin și primele 3 etaje conform Fig. 5.18. 
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Fig. 5.18. Harta luminanțelor pentru fațadă restrânsă, clădire Bulevardul 
Independenței 

În urma reducerii suprafeței de calcul luminanța medie rezultată este de 0,67 cd/m2. 
Dacă analizăm rezultatele obținute în studiul de caz cu cele obținute pentru zona de conflict, 

Tabelul 5.7, putem observa că valorile măsurate pe fațada clădirii sunt apropiate de cele de pe 
carosabil, ceea ce înseamnă că o mare parte din fluxul luminos, nu numai că se pierde în afara zonei 
de interes, dar creează și un disconfort considerabil pentru locatari. 

Tabelul 5.7. Comparare valori de luminanță carosabil și clădire 

Zonă 
Lav 

[cd/m2] 

Zonă de conflict 0,87 

Fațadă Clădire 0,67 

Concluzii: 
Studiul de caz prezintă o nouă metodă de evaluare a poluării luminoase prin măsurarea 

luminanțelor cu ajutorul camerelor digitale. Elementul de originalitate este reprezentat de calcularea 
luminanței medii pe suprafața pentru care se dorește realizarea măsurătorilor care poate fi 
comparată cu luminanța medie a căii de rulare (carosabil). 

De remarcat că măsurarea luminanței pe fațadă nu este o operație curentă, așa cum ar fi 
normal (echivalentă termoviziunii în pierderile de energie termică). În momentul de față în țara 
noastră nu se pune accent încă pe disconfortul creat de iluminatul stradal pentru locatarii din zonă. 
De altfel singura mărime care limitează nivelul de iluminare în afara zonei de calcul este raportul de 
zonă alăturată, care oricum se ia în considerare doar pentru drumurile cu trotuare neiluminate. 

5.3.4. Procedură de îmbunătățire a standardului 13201 privind măsurarea luminanței 
medii cu observatorul amplasat în exteriorul căii de rulare 

Acest subcapitol prezintă o nouă metodă de măsurare a luminanței medii cu camera digitală 
amplasată în afara carosabilului [38]. Metoda are ca scop valorificarea în practică a ipotezelor 
demonstrate în subcapitolului 3.1.1.6. Aceasta este o metodă originală de calculare a luminanței 
medii cu observatorul poziționat în afara carosabilului, care demonstrează că, în cazul 
aranjamentelor simetrice, luminanța medie este aproape identică, indiferent de poziția observatorului 
(în interiorul sau în apropierea căii de circulație). Măsurătorile au fost realizate pe Bulevardul Carol, 
din orașul Iași. 

Toate măsurătorile de luminanță medie au fost realizate pentru întreaga suprafață de calcul 
cu camera poziționată pe axul fiecărei benzi de circulație, conform recomandărilor din EN 13201 
[31]. Pe lângă acestea, au fost realizate două măsurători suplimentare cu camera poziționată pe 
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axul bordurilor, la cele două margini ale suprafeței carosabile. Geometria instalației și pozițiile 
observatorilor sunt prezentate în Fig. 5.19. 

 
Fig. 5.19. Geometria instalației 

Fig. 5.20 prezintă hărțile luminanțelor pentru suprafața de calcul aferente celor șase unghiuri 
de vizare definite în Fig. 5.19, corespunzătoare celor șase poziții ale observatorilor. Imaginile arată 
că valorile punctuale ale luminanței pot diferi considerabil în funcție de poziția observatorului. Aceste 
variații nu sunt cu adevărat relevante pentru luminanța medie, prima mărime atunci când se 
analizează calitatea sistemului de iluminat. 

 

a. Harta luminanțelor pentru observatorul 1 – bordură stânga 

 

b. Harta luminanțelor pentru observatorul 2 – axul benzii 1 

 

c. Harta luminanțelor pentru observatorul 3 – axul benzii 2 

 

d. Harta luminanțelor pentru observatorul 4 – axul benzii 3 

 

e. Harta luminanțelor pentru observatorul 5 – axul benzii 4 

f. Harta luminanțelor pentru observatorul 6 – bordură dreapta 
Fig. 5.20. Harta luminanțelor pentru pozițiile Observatorilor 1-6,  

conform indicațiilor din Fig. 5.19 
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O centralizare a valorilor luminanței medii pentru cele șase hărți de luminanță din Fig. 5.20 
este prezentată în Tabelul 5.8. Valorile sunt similare, iar eroarea maximă este de doar 6%. După 
analiza valorilor pe hărțile de luminanță concluzia este că mare parte din eroare este generată pe 
suprafața marcajelor rutiere, nu ale asfaltului. Un lucru important referitor la aceste valori este că 
valoarea minimă, la fel ca și în calculele matematice, este la marginea carosabilului. Acest lucru 
înseamnă că valoarea măsurată la margine va fi foarte apropiată de valoarea minimă a luminanței 
medii măsurate cu observatorul pe carosabil. 

Tabelul 5.8. Comparație între luminanțele medii obținute pentru Observatorul 1 – 
Observatorul 6 

Observator 1 2 3 4 5 6 

Luminanță medie 
Lav [cd/m2] 

2,18 2,25 2,33 2,34 2,32 2,23 

Rezultatele numerice confirmă că pentru aranjamente simetrice, luminanța medie pentru o 
suprafață nu este sensibilă la poziția transversală a observatorului. În afara carosabilului, 
măsurătorile pentru luminanța medie pot să se realizeze cu camera digitală amplasată la marginea 
carosabilului, poziție pentru care erorile sunt minime. 

Concluzii: 
Acest subcapitol demonstrează că măsurătorile luminanței medii se pot realiza cu camera 

digitală amplasată la marginea căii de rulare, cu erori neglijabile pentru aranjamente stradale 
simetrice bilaterale sau bilateral alternante. 

Măsurătorile confirmă ipoteza care este demonstrată atât prin calcule realizate prin programe 
de specialitate, cât și prin calculele matematice, realizate și prezentate în subcapitolul 3.1.1.6. 

5.3.5. Confirmarea funcției de corecție prin măsurători de luminanță cu camera 
digitală 

Acest subcapitol are rolul de a valida rezultatele precedente din subcapitolul 3.1.1.6, care 
propune o funcție de corecție pentru aranjamente unilaterale, pentru a măsura luminanța medie cu 
camera digitală poziționată la marginea carosabilului de pe partea stâlpilor de iluminat. Validarea a 
fost realizată prin măsurători pe teren realizate pe Str. Fagului, localizată în orașul Iași. 

 
Fig. 5.21. Geometria Instalației pentru strada Fagului 

 

 
a. Harta Luminanțelor pentru Observatorul 1 – Bordură Stânga 

b. Harta Luminanțelor pentru Observatorul 2 – Ax Bandă 1 
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c. Harta Luminanțelor pentru Observatorul 3 – Ax Bandă 2 

d. Harta Luminanțelor pentru Observatorul 4 – Bordură Dreapta 
Fig. 5.22. Harta Luminanțelor pentru pozițiile Observatorilor 1-4,  

conform indicațiilor din Fig. 5.21 
Pe baza calculelor din subcapitolul 3.1.1.6. s-a concluzionat că valoarea medie a luminanței 

pentru observatorul 2 se poate obține pe baza măsurătorilor realizate cu camera amplasată pe 
poziția observatorului 1 și a valorilor din calculul de proiectare.  

Pentru a confirma această ipoteză, am făcut mai întâi calculul în DIALux Evo. Având în 
vedere că instalația este veche, factorul de menținere al corpului de iluminat a fost considerat 0,67. 
După cum arată studiul anterior, valoarea medie a luminanței minime este obținută pentru poziția 
observatorului O1, pe partea cu stâlpii de iluminat. 

În Tabelul 5.9 este prezentată o centralizare a luminanțelor medii măsurate, pentru hărțile 
luminanțelor din Fig. 5.22 și pentru calculele realizate cu DIALux Evo. Având în vedere că avem 
nevoie doar de valorile calculate cu observatorul în centrul fiecărei benzi de circulație, luminanța 
medie a fost calculată numai pentru pozițiile O2 și O3. Corpul de iluminat utilizat în calcul este Philips 
SGS453 C GB 1xSON-TPP150W. 

Așa cum era de așteptat, din cauza uzurii corpului de iluminat și a asfaltului, rezultatele nu 
sunt identice, dar întrebarea este cât de mult influențează acest lucru factorul de corecție. Prin 
aplicarea funcției (3.8) la valoarea măsurată din poziția O1, pe baza luminanțelor medii calculate cu 
DIALux Evo, se poate calcula valoarea măsurată atunci când camera digitală este poziționată în 
centrul benzii 2. 

Având în vedere că atât coeficientul de luminanță redus al asfaltului, cât și uzura corpului de 
iluminat sunt necunoscute, o eroare de 4,1% este mai mult decât acceptabilă. Acesta este motivul 
pentru care măsurarea valorii medii generale a luminanței de la marginea carosabilului este 
adecvată chiar și pentru aranjamente de iluminat stradal unilaterale dacă se aplică funcția de 
corecție. 

Tabelul 5.9. Compararea luminanței medii bazată pe măsurători în teren pentru  
observatorul 1 - observatorul 4 

Observator 1 2 3 4 

Luminanță Medie Măsurată − 𝑳𝒂𝒗
𝒎  [cd/m2] 0,66 0,73 0,89 0,98 

Luminanță Media Calculată cu DIALux Evo  
Lav2, Lav1 [cd/m2] 

- 0,76 0,85 - 

Valoarea Luminanței Medii Corectate − 𝐿  [cd/m2] - 0,7 - - 

Eroare [%] - 4,1 - - 

5.3.6. Studiu de caz privind influența poziției longitudinale a observatorului față de 
suprafața de calcul în măsurarea luminanței medii 

Este bine cunoscut faptul că tipul de asfalt poate influența foarte mult valorile luminanței [43], 
[44]. Studiile arată că luminanța medie pentru un asfalt întunecat poate reprezenta doar 30% din 
valoarea obținută pentru un asfalt deschis la culoare [45], [148].  
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Calculele realizate în studiul de caz prezentat în subcapitolul 3.1.1.5. demonstrează că 
distanța de la observator la suprafața de calcul nu influențează considerabil valoarea luminanței 
medii pentru aranjamente unilaterale. 

În practică, există o diferență majoră în percepția luminii pe asfalt în funcție de distanța de la 
observator la suprafața vizualizată. Din acest motiv am considerat oportună studierea acestor 
diferențe în detaliu. 

Studiul de caz original publicat în [24] constă în realizarea unor măsurători de luminanță, 
pentru aceeași suprafață de calcul, cu camera digitală amplasată la diferite distanțe de suprafața 
studiată, de la 10m la 90m cu un increment de 10m. Măsurătorile au fost realizate în municipiul Iași, 
pe Aleea Mihail Sadoveanu. 

În Fig. 5.23 se prezintă geometria străzii și pozițiile observatorilor unde s-a amplasat camera 
digitală. 

 
Fig. 5.23. Geometria instalației pentru diverse poziții ale observatorului 

În Fig. 5.24 s-au centralizat hărțile de luminanță realizate cu camera digitală amplasată 
conform pozițiilor O1-O9 din Fig. 5.23. Din cele 9 imagini se pot observa diferențe majore asupra 
valorilor de luminanță. 

Tabelul 5.10 centralizează valorile luminanței medii pentru cei nouă observatori pentru a 
avea o imagine mai clară a variației acesteia în funcție de distanța de la observator la suprafața 
măsurată. 

 

a. 10m 

  

b. 20m c. 30m 

 
 

d. 40m e. 50m 

  

f. 60m g. 70m 

  

h. 80m i. 90m 
Fig. 5.24. Harta luminanțelor pentru diferite poziții longitudinale ale observatorului  

Comparând valoarea măsurată cu camera digitală amplasată la 10m de suprafața de calcul 
cu cea realizată la 90m, se poate observa că există o creștere cu peste 50% a valorii atunci când 
camera este amplasată în depărtare. 
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Valorile luminanței medii calculate pentru tipul de asfalt R3, la diferite distanțe ale 
observatorului sunt aproape identice, dar din măsurători, concluzia este că pe durata de viață a 
asfaltului, coeficientul de luminanță redus se poate modifica considerabil. 

Având în vedere că asfaltul pe care s-au făcut măsurătorile are un grad de uzură mediu, 
putem concluziona că, în cazul în care asfaltul ar avea o uzură mai mare, diferențele între valori ar 
fi de asemenea mai mari. 

Tabelul 5.10. Comparație valoare luminanță medie măsurată pentru diferite distanțe de la  
observator la suprafața de calcul  

 
Distanța de la observator (cameră digitală) 

la suprafața de calcul [m] 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Lav [cd/m2] 1,80 1,89 2,13 2,17 2,33 2,47 2,54 2,71 2,75 

La prima vedere, faptul că luminanța medie este atât de diferită reprezintă un dezavantaj, 
dar de fapt valoarea crește. Din cauza uzurii asfaltului, proprietățile de reflexie sunt foarte diferite, 
ceea ce înseamnă că nu ne putem baza cu adevărat pe valorile din standarde [39]. 

Concluzii: 
Acest subcapitol demonstrează că proprietățile de reflexie ale asfaltului pot fi foarte diferite 

de cele considerate în standard și pot afecta mult valorile de luminanță, care nu numai că 
influențează valoarea medie pe o suprafață, ci și uniformitatea generală. 

Măsurătorile realizate în teren au arătat diferențe de peste 50% în valoarea luminanței medii 
cu camera digitală amplasată la 10m, în comparație cu valorile obținute pentru camera digitală 
amplasată la 90m de la suprafața de calcul. Acest lucru arată că este foarte important să se ia în 
calcul viteza de circulație atunci când se stabilește distanța observatorului de la suprafața de calcul. 
De asemenea rezultatele arată o necesitate a revizuirii coeficienților de reflexie ai asfaltului astfel 
încât să ia în considerare și gradul de uzură al acestuia.  
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6. MĂSURĂTORI LUMINOTEHNICE PENTRU FUNDAMENTAREA 
MENTENANȚEI PREVENTIVE 

Principiile de măsurare a intensităților luminoase și a curbelor de distribuție sunt definte de 
standardele CIE 121 [149] pentru Europa și IESNA LM-75-01 [150] pentru America. 

Până în acest moment echipamentul utilizat pentru determinarea intensității luminoase și 
bineînțeles a curbei de distribuție a intensității luminoase este goniofotometrul [151], [152]. Mai nou 
s-a descoperit o metodă de măsurare a curbei de distribuție a intensității luminoase cu ajutorul 
lentilelor Luneburg [153]. Ca și în cazul goniofotometrului este imposibil de realizat măsurătorile 
pentru corpurile de iluminat deja instalate deoarece pentru efectuarea acestora este nevoie să se 
demonteze aparatul de iluminat, măsurătorile realizându-se în laborator. 

Având în vedere aceste dezavantaje, am considerat oportună cercetarea unei metode de 
măsurare a intensităților luminoase a corpurilor de iluminat fără a fi necesară coborârea acestora de 
pe stâlpi, metodă publicată în [140]. 

Echipamentul utilizat pentru măsurarea indirectă a intensității luminoase este lux-metrul 
Gossen MAVOLUX 5032C USB [154]. Măsurătorile au fost realizate prin direcționarea senzorului 
perpendicular pe direcția razei incidente emisă de corpul de iluminat, luând în considerare diverse 
poziții ale observatorului. Primele probleme întâmpinate în realizarea măsurătorilor în teren au fost 
obstrucționarea luminii care nu este perpendiculară pe senzor, și direcționarea senzorului perfect 
către aparat. Pentru ca acest lucru să fie posibil s-a montat un tub de culoare neagră pentru 
ecranarea laterală. Tubul are diametrul interior egal cu diametrul exterior al senzorului, conform Fig. 
6.1. 

 

Fig. 6.1. Lux-metru Gossen MAVOLUX 5032C USB echipat cu tub pentru  
ecranare laterală și disc pentru orientare spațială [140] 

Pentru studiul de caz s-au luat în considerare 25 de puncte de măsură pe poziția cărora  
s-au făcut măsurători pentru patru corpuri de iluminat amplasate în apropiere. În unele puncte nu  
s-au putut realiza măsurători de la toate corpurile de iluminat din cauza vegetației care obtura 
vizibilitatea. Pentru a înțelege mai bine situația din teren în Fig. 6.2 se prezintă geometria stâlpilor și 
a punctelor de măsură. Înălțimea la care s-au realizat măsurătorile este de 1m. 
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Fig. 6.2. Geometria străzii și a punctelor de măsură 

Pentru fiecare punct în parte am realizat măsurarea iluminării perpendiculare de la fiecare 
din cele patru aparate L1-L4. În Tabelul 6.1 se afișează o centralizare a măsurătorilor efectuate pe 
teren, rezultatele din calculele luminotehnice realizate cu DIALux Evo și iluminarea perpendiculară 
calculată pe baza intensităților luminoase citite din fișierul LDT. 

Tabelul 6.1 prezintă o centralizare a iluminărilor perpendiculare măsurate pe teren pentru 
cele 25 de puncte de măsură, rezultatele calculelor DIALux și iluminarea perpendiculară calculată 
pe baza fișierului LDT. Din centralizare se poate vedea că valorile calculate cu DIALux Evo sunt 
asemănătoare cu cele calculate pe baza intensității luminoase din fișierul LDT, ceea ce confirmă 
corectitudinea calculelor. 

Tabelul 6.1. Iluminare perpendiculară pentru punctele de calcul 1-25 
Corp de 
iluminat 

Punct de măsură 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

L1-E [lx] 
Măsurătoare

11,710,910,6 9,8 8,5 7,6 7,1 - - 4,8 4,2 3,6 3,2 2,7 2,4 2,1 2,0 1,5 1,3 1,1 5,0 4,7 4,5 4,3 1,5 

L1-E [lx] 
DIALux evo 

10,211,410,7 10,2 8,9 8,2 7,6 - - 6,446,165,93 6,0 5,99 5,7 5,044,16 3,3 2,491,815,56 5,194,66 4,3 2,22

L1-E [lx] 
LDT 

10,3
11,5

2 
10,8 10,38,968,17 7,66 - - 6,276,015,76 5,735,825,56 5,154,283,51 2,712,005,91 5,555,014,52 2,37

L2-E [lx] 
Măsurătoare

3,0 4,0 3,9 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 10,5 10,310,4 9,5 1,0 

L2-E [lx] 
DIALux evo 

5,755,384,83 4,424,123,93 3,673,393,19 3,083,01 2,7 2,682,73 2,8 2,742,632,49 2,35 2,3 10,5 11,610,610,3 1,68

L2-E [lx] 
LDT 

6,045,625,17 4,6 4,194,12 3,9 3,673,45 3,293,162,79 2,9 2,893,01 3,032,792,64 2,452,4210,1 11,310,410,1 1,91

L3-E [lx] 
Măsurătoare

2,8 3,1 3,4 3,6 3,6 4,0 4,1 4,6 4,9 5,0 5,2 5,6 5,8 6,1 6,3 6,3 6,4 6,9 7,0 7,0 2,1 2,3 2,6 3,0 - 

L3-E [lx] 
DIALux evo 

2,3 2,352,49 2,632,74 2,8 2,732,68 2,7 2,493,083,19 3,393,673,93 4,124,424,83 5,375,751,67 2,333,123,94 - 

L3-E [lx] 
LDT 

2,422,462,65 2,79 2,9 3,01 2,892,91 2,8 3,17 3,3 3,46 3,65 3,9 4,12 4,194,315,17 5,636,041,91 2,633,524,45 - 

L4-E [lx] 
Măsurătoare

- - - - 1,8 2,3 2,8 3,4 4,1 5,2 6,2 7,5 8,7 10,211,3 12,412,213,5 14,315,1 2,8 3,0 3,3 3,5 4,7 

L4-E [lx] 
DIALux evo 

- - - - 5,04 5,7 5,99 6 5,93 6,166,446,68 7,2 7,858,41 9,2310,5 11 11,810,62,23 2,282,412,54 5,55

L4-E [lx] 
LDT 

- - - - 4,075,62 5,825,475,81 6 6,276,48 7,147,668,17 8,9610,110,7 11,410,22,37 2,4 2,652,72 6,08
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Următorul pas l-a reprezentat calcularea valorilor I(C,γ) în direcția punctelor de calcul 1-25 
pentru lămpile L1-L4 obținute prin interpolarea liniară a valorilor din fișierul LDT. Pentru măsurători, 
factorul de menținere nu este cunoscut, așa că a fost utilizată aceeași valoare ca și în cazul calculelor 
DIALux, Mf=0,5. Acest lucru ar trebui să se reflecte în rezultate prin faptul că valorile intensității 
luminoase din fișierul LDT ar trebui să fie foarte apropiate de cele din calculele DIALux. Analizând 
rezultatele obținute pentru cele 4 lămpi s-a confirmat că valorile sunt asemănătoare, însă atunci 
când comparăm cu valorile măsurate pe teren diferențele sunt importante. Acest lucru ar putea fi 
cauzat de estimarea necorespunzătoare a factorului de menținere. Pentru a exclude această ipoteză 
s-a realizat raportul dintre intensitatea luminoasă obținută pe baza măsurătorilor și cea aleasă din 
fișierul LDT.  

În urma analizei acestor tabele se poate observa un lucru foarte interesant. Raportul dintre 
intensitatea luminoasă măsurată și cea din fișierul LDT nu diferă doar între cele patru aparate, ci și 
în cadrul aceluiași aparat. În Tabelul 6.2 se prezintă o centralizare a valorilor minime și maxime ale 
rapoartelor dintre cele două mărimi pentru cele patru aparate de iluminat. 

Tabelul 6.2. Centralizare raport intensitate luminoasă măsurată 
și intensitate luminoasă a fișierului LDT 

Corp de 
Iluminat 

Valoare minimă 
I(C,γ) Măsurătoare / 

I(C,γ) fișier LDT 

Valoare maximă 
I(C,γ) Măsurătoare / 

I(C,γ) fișier LDT 

Valoare Minimă / 
Valoare Maximă 

L1 0,41 1,14 0,36 
L2 0,36 1,04 0,35 
L3 0,72 1,68 0,43 
L4 0,35 1,47 0,24 

Pe baza raportului dintre valoarea minimă și valoarea maximă a intensităților luminoase, care 
în conformitate cu Tabelul 6.2 variază între 0,24 și 0,43, se poate concluziona că valorile reduse de 
luminanță din teren nu sunt datorate neapărat factorului de menținere redus. Valorile indică o 
modificare a curbei de distribuție în punctele măsurate. Concluzia este confirmată și de faptul că s-
au înregistrat valori foarte ridicate ale luminanței pe fațadele clădirilor apropiate, date prezentate în 
subcapitolul 5.3.3. 

Degradarea în timp a compartimentului optic determină nu numai o reducere a fluxului 
luminos util, ci și o redirecționare a acestuia datorită opacității și mătuirii dispersorului de sticlă care 
va crea o poluare luminoasă foarte ridicată pe clădirile din apropierea carosabilului și un flux luminos 
ascendent. 

Concluzii: 
Studiul de caz prezintă o metodă originală de măsurare a intensității luminoase pentru un 

corp de iluminat amplasat în teren, fără a fi nevoie ca acesta să fie demontat. Concluzia studiului 
este că datorită degradării în timp, curba de distribuție poate fi compromisă. Acest lucru va determina 
atât reducerea fluxului luminos util, cât și o creștere substanțială a poluării luminoase în zonele 
alăturate. Pe baza acestor măsurători se pot elabora măsuri de natura mentenanței preventive, 
anticipând apariția fenomenului, și nu numai mentenență reactivă. 
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7. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE 

7.1. Concluzii 
Aprecierea stadiului actual al metodelor de analiză și proiectare a iluminatului stradal a 

dezvăluit o serie de direcții de cercetare distincte, care fac obiectul prezentei teze de doctorat. 
Evaluarea diferențelor întâlnite în cele mai cunoscute standarde de proiectare, atât din punct 

de vedere al criteriilor de dimensionare ale instalațiilor de iluminat public, a poziționării observatorului 
față de suprafața calculată, cât și al consumului de energie, oferă o perspectivă asupra 
îmbunătățirilor care pot fi aduse și o direcție înspre omogenizarea acestor standarde în vederea 
îmbunătățirii, acolo unde este cazul. 

În urma studiilor efectuate s-a constatat că puterea necesară pentru îndeplinirea cerințelor 
de luminanță medie nu este direct proporțională cu această valoare, informație care a reprezentat 
punctul de plecare pentru evaluarea diferențelor în calculul luminanțelor dintre standardul european 
și cel american. Singura diferență dintre cele două standarde o reprezintă poziționarea 
observatorului în raport cu punctul de calcul.  

În urma cercetărilor efectuate, s-a demonstrat, atât matematic cât și prin măsurători pe teren, 
că pentru aranjamente simetrice bilaterale și bilateral alternante, valoarea luminanței medii este 
aproape identică indiferent de poziția observatorului pe carosabil sau în proximitatea acestuia. În 
cazul aranjamentelor unilaterale am realizat o funcție de corecție utilizată pentru a obține valoarea 
luminanței medii cu observatorul pe banda de circulație pe baza măsurătorilor cu camera digitală 
amplasată pe marginea carosabilului și a valorilor luminanțelor medii obținute din calculele 
luminotehnice. Aceasta este o realizare importantă, putându-se ajunge la amendarea 13201, 
existând justificarea de a amplasa camera la limita căii rutiere și nu în plin trafic pentru anumite 
cazuri particulare. 

Având în vedere interesul tot mai mare în reducerea consumului de energie, unul din 
capitolele acestei teze tratează coeficientul de dimare maxim posibil, cu condiția îndeplinirii tuturor 
cerințelor minimale impuse de standarde, obținut pe baza a trei factori: factorul de menținere al 
corpului de iluminat, distanța reală între stâlpi în raport cu distanța maximă de drum drept calculată 
și declasificarea drumurilor pe perioada de trafic redus. 

Parametrii luminotehnici principali care trebuie îndepliniți atunci când se proiectează un 
sistem de iluminat stradal sunt luminanța, iluminarea, coeficienții de uniformitate, respectiv 
coeficientul de creştere al pragului percepţiei vizuale. 

Principala direcție de cercetare a acestei teze o reprezintă îmbunătățirea metodelor de 
măsurare a parametrilor luminotehnici. 

În urma analizelor efectuate s-a constatat că măsurătorile realizate cu luminanțmetrele 
clasice pot avea erori semnificative, în special pentru aparate cu unghiuri largi de vizualizare. 

Măsurătorile cu camera digitală au devenit tot mai populare, însă utilitatea acestora nu este 
exploatată la maxim. Scopul acestei teze a fost de a îmbunătăți metodele de prelucrare a imaginilor 
în vederea obținerii unor rezultate cât mai precise. 

În urma cercetărilor efectuate a fost concepută o nouă metodă de măsurare a luminanței 
medii și a coeficientului de uniformitate generală a luminanței pe baza imaginilor realizate cu 
camerele digitale. 

Folosind această metodă s-au identificat noi oportunități de măsurare a acestor parametri 
luminotehnici pe porțiuni de drum drept, a zonelor de conflict sau chiar a evaluării poluării luminoase. 

Distanța de la observator la suprafața de calcul în toate standardele de iluminat stradal este 
considerată fixă, ea nefiind corelată cu viteza de deplasare a participanților la trafic decât în cazul 
intrărilor în tuneluri. În urma calculelor rezultate și a măsurătorilor efectuate pe teren, s-a demonstrat 
nu numai că poziția observatorului influențează valorile de luminanță medie, ci și că din cauza uzurii 
asfaltului aceste diferențe pot fi considerabile. Măsurătorile realizate pe teren cu camera digitală au 
arătat diferențe de peste 50% în valoarea luminanței medii atunci când aceasta este amplasată la o 
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distanță de 10m în comparație cu valorile obținute atunci când este amplasată la 90m de la suprafața 
de calcul. Acest lucru arată că este foarte important să se ia în calcul viteza de circulație atunci când 
se stabilește distanța observatorului de la suprafața de calcul. De asemenea rezultatele arată o 
necesitate a revizuirii coeficienților de reflexie ai asfaltului astfel încât să se considere și gradul de 
uzură al acestuia. 

Pe lângă beneficiile aduse măsurătorilor luminotehnice cu camera digitală s-a dezvoltat o 
metodă originală de măsurare a intensității luminoase pentru un corp de iluminat amplasat în teren, 
fără a fi nevoie ca acesta să fie demontat. În plus am demonstrat că odată cu trecerea timpului, 
uzura compartimentului optic nu determină doar o depreciere a fluxului luminos util, ci și o modificare 
a curbei de distribuție a corpului de iluminat care duce la o creștere substanțială a poluării luminoase 
în zonele învecinate. 

7.2. Contribuții 

În activitatea de cercetare realizată în vederea publicării lucrărilor științifice și a tezei de 
doctorat se pot identifica următoarele contribuții: 

1. Evaluarea consumului energetic necesar pentru îndeplinirea cerințelor minime de 
performanță impuse în zonele carosabile, recomandate de standarde la nivel global; 

2. Evaluarea consumului energetic necesar pentru îndeplinirea cerințelor minime de 
performanță impuse în zonele pietonale, recomandate de standarde la nivel global; 

3. Determinarea coeficienților maximi de dimare, îndeplinind cerințele minimale impuse de 
standarde pe întreaga perioadă de funcționare a instalațiilor; 

4. Evaluarea unor erori în măsurătorile de luminanță realizate cu luminanțmetrul; 
5. Evaluarea erorilor în măsurătorile de luminanță realizate cu camera digitală datorate 

unghiului de vizualizare constant al camerelor; 
6. Determinarea unei funcții de corecție pentru a obține luminanța în plan orizontal cu pas 

echidistant, conform EN 13201, utilizând un senzor de imagine cu un unghi de vizare constant pentru 
fiecare pixel; 

7. Realizarea unui script în Matlab R2020 pentru procesarea imaginilor realizate cu camera 
digitală Nikon D5300 în vederea măsurării valorilor de luminanță; 

8. Conceperea unei metode de calcul a luminanței medii pe baza măsurătorilor efectuate cu 
camerele digitale; 

9. Conceperea unei metode de calcul a coeficientului de uniformitate generală a luminanței 
pe baza măsurătorilor efectuate cu camerele digitale; 

10. Studiu de caz privind măsurarea luminanței în zonele de conflict în care se demonstrează 
că zona de conflict analizată nu este proiectată corespunzător, oferind un nivel de luminanță mai 
redus decât porțiunea de drum drept anterioară acesteia. Metoda poate fi utilizată pe scară largă 
pentru auditarea sistemelor de iluminat public; 

11. Conceperea unei noi metode de evaluare a poluării luminoase pe baza măsurătorilor de 
luminanță cu camera digitală și a metodei de evaluare a luminanței medii; 

12. Demonstrarea faptului că valoarea luminanței medii în iluminatul stradal, măsurate cu 
camera digitală amplasată în afara zonei carosabile, pentru aranjamente simetrice, se poate realiza 
cu erori foarte reduse; 

13. Definirea unei funcții de corecție care poate fi utilizată pentru a calcula valoarea medie a 
luminanței, atunci când observatorul este poziționat pe carosabil, pe baza măsurătorilor efectuate 
cu camera digitală poziționată în exterior, la marginea carosabilului, și a calculelor luminotehnice 
realizate cu observatorii poziționați conform standardelor. 

14. Realizarea unui program de calcul pentru valorile de luminanță, iluminare și uniformitate 
generală cu poziția reglabilă a observatorului; 

15. Realizarea unui program de calcul pentru translarea valorilor coeficienților de luminanță 
reduși în funcție de schimbarea unghiului de observare; 
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16. Determinarea influenței poziției longitudinale a observatorului față de suprafața de calcul 
în evaluarea luminanței medii; 

17. Dezvoltarea unei metode originale de măsurare a intensității luminoase pentru un corp 
de iluminat amplasat în teren, fără a fi nevoie ca acesta să fie demontat. Metoda poate fi aplicată 
pentru programe de mentenanță preventivă. 
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