
OŚWIETLENIE

Oświetlenie Przestrzeni Publicznej – kosztowny kłopot Samorządów
Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy jest jednym
z podstawowych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych
wykonywanych na rzecz lokalnej społeczności. Jak pokazują statystyki i raporty z licznych kontroli NIK,
koszty realizacji tego obowiązku stanowią istotną część budżetów samorządów. W zależności od
wielkości i specyfiki danej miejscowości wydatki te mogą sięgać nawet kilku procent ich budżetu.

Jak skutecznie wykorzystać rewolucję technologiczną związaną
z oświetleniem LED?
Zmiana starych typów lamp wyładowczych na nowoczesne oprawy LED to przede wszystkim duża
oszczędność, ale również otwarcie drogi do dalszych zmian rozwojowych w technologii oświetlenia.
Sama zmiana typu lamp prowadzi do oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej na poziomie
około 40%. Zastosowanie technologii półprzewodnikowych otwiera możliwości bezstratnej i płynnej
regulacji natężenia światła oraz diagnostyki i kontroli lamp. To pozwala na budowę sieci i systemów
oświetleniowych z zastosowaniem inteligentnych metod i algorytmów regulacji natężenia oświetlenia
oraz planowania i optymalizacji prac konserwacyjnych. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie ponad
70% oszczędności kosztów oświetlenia. W ślad za obniżeniem zużycia energii elektrycznej, idzie
oczywiście redukcja emisji CO2 – co w aspekcie ekologii i komfortu życia mieszkańców daje dodatkowe,
pozaekonomiczne korzyści.
Wniosek: Planując modernizację systemów oświetleniowych dla osiągnięcia imponujących
oszczędności i nowych niedostępnych dotychczas funkcjonalności, trzeba myśleć nie tylko o wymianie
opraw. Kluczowe jest budowanie kompleksowych, nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem.

DLACZEGO NIE OSZCZĘDZAMY, JEŻELI ROZWIĄZANIA SĄ DOSTĘPNE NA WYCIAGNIĘCIE RĘKI?

Metropolis Oświetlenie – to otwarty
system Zarządzania Oświetleniem
Przestrzeni Publicznej
Jest to kompleksowe rozwiązanie, zbudowane
z wykorzystaniem komponentów wiodących produ-
centów opraw oświetleniowych oraz zintegro-
wanego centralnego systemu zarządzania i monito-
rowania oświetlenia miejskiego. Obejmuje ono
adaptacyjne zarządzanie oświetleniem ulicznym
i parkowym LED z wykorzystaniem zarówno trans-
misji bezprzewodowej (GSM/LTE/Lora/ ZIGBEE etc.),
jak i z użyciem technologii PLC. System umożliwia
zarzadzanie poszczególnymi oprawami, tworzenie
grup opraw i dedykowanych dla nich scenariuszy
z wykorzystaniem zarówno sensorów ruchu, jak
i działania w trybie autonomicznym (dopaso-
wywanie intensywności świecenia latarni na
podstawie danych z czujników natężenia światła
otoczenia).
Architektura systemu zapewnia możliwość
integracji zarówno z istniejącymi już podsys-
temami, jak również otwartość na przyszłe rozbu-
dowy z wykorzystaniem szerokiej oferty opraw
oświetleniowych różnych producentów.



Podstawowe funkcje inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic,
placów i parków, to:

sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; włączanie lub wyłączanie lamp oraz ograniczanie
ich mocy, możliwość automatycznej modyfikacji oczekiwanego poziomu oświetlenia w zależności
od warunków na drodze; możliwość niezależnego sterowania przez system różnymi lampami tej
samej sieci np. w okolicy przejść dla pieszych;
rozliczanie zużycia energii elektrycznej i czasu pracy poszczególnych lamp i grup lamp oraz
dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne;
kontrola parametrów elektrycznych każdej lampy osobno (napięcie, natężenie prądu, współczynnik
mocy, moc czynna, moc bierna itp.);
kontrola prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może powiadomić operatora
i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając wiadomość SMS;
detekcja nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb;
możliwość pomiaru temperatury urządzeń elektronicznych w lampie.

Platforma Metropolis zapewnia również obszar
analityczno-raportowy w zakresie segmentu oświe-
tlenia, umożliwiając prezentację i analizę kluczo-
wych wskaźników związanych z poborem mocy,
natężeniem światła, niezawodnością infrastruktury.
Bogate funkcje raportowania bieżących parame-
trów oraz danych historycznych ułatwiają optyma-
lizację sterowania i pomagają w oszczędzaniu
energii.

System Zarządzania danych
monitoruje informacje związane z:

terminami konserwacji poszczególnych
opraw i ich przeglądów gwarancyjnych;
pomiarami z indywidualnych liczników czasu
świecenia wraz z dodatkowymi parametrami
takimi jak data mycia opraw oświetle-
niowych;
indywidualnymi czujnikami zanieczyszczenia
klosza i odbłyśników.
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pomiar hałasu i generowanie bieżących map
hałasu oraz automatyczna detekcja zagrożeń
(dźwięk zbicia szyby, pisk opon, krzyk, odgłos
zderzenia pojazdów, itp.);
pomiar parametrów środowiska i generowanie
bieżących map zanieczyszczeń wraz z prze-
widywaniem miejsc wystąpienia oblodzenia
oraz mgły, co w połączeniu z rozbudowanym
systemem raportowania ułatwia optymalne
dysponowanie dla służb utrzymania dróg;
instalacja kamer umożliwiających monitorowa-

nie, np.: dostępności miejsc postojowych,
natężenia ruchu, detekcji zdarzeń niebezpie-
cznych;
publiczny dostęp do Internetu (WiFi);
możliwość interakcji z użytkownikami aplikacji
mobilnych (trasy i atrakcje turystyczne, gry
miejskie) – precyzyjnie dobrane, łagodne im-
pulsy świetlne dla wskazania precyzyjnej
lokalizacji celu oraz alarmowania po wykryciu
zdarzeń niebezpiecznych.

Podsystem Oświetlenie Platformy Metropolis, dzięki zastosowanym standardom wymiany danych,
otwartej architekturze oraz gęstej siatce słupów oświetlenia, jest doskonałą bazą do rozbudowy
o kolejne innowacyjne funkcjonalności, takie jak:

metropolis@assecods.pl

Asseco Data Systems S.A.
Pion Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej
ul. Branickiego 13
02-972 Warszawa

Funkcjonalności modułu Inteligentne oświetlenie:
skuteczne monitorowanie funkcjonowania nowoczesnych stref oświetlenia;
zdalne zarządzanie elementami nowoczesnej strefy oświetlenia;
wymierne korzyści finansowe związane z eksploatacją nowoczesnych stref oświetlenia w mieście;
pole do rozbudowy o kolejne sensory – np. kamery, stacje pogodowe, pomiar zanieczyszczeń;
analityka danych związanych z oświetleniem umożliwia optymalizację budżetu i poprawę komfortu
życia w mieście.


