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Agenda
• Who are we?
• Transition to digital lighting
• Sports lighting design guideline
• Update EN12193
• Obtrusive light
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Over 60 years of experience in sports lighting:

1949 Stadium Charleroi

1952 Oslo International Games
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Leading the world in sports lighting:
2014

2016

Winter Olympic Games‐ Sochi
6 out of 11 venues

Summer Olympic Games, Rio de Janeiro
Over two third of sports venues illuminated

2012two third of sports venues illuminated
Over

1. Summer Olympic Games London
Stadium, park, aquatics center, velodrome and athlete’s village

2018

2018 Football World Cup, Russia
10 out 12 stadiums
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Transition from conventional to digital
• Advantages:
• Power reduction
• Controllability of lights
• Longer lifetime

• Disadvantages:
• Possible comfort reduction
(players/environment )

• High intensity light source
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Sports lighting design ‐ Guideline
• Application

Norm EN12193

Federation application guides (UEFA, KBVB, ..)

• Which sport?
• Which level? (Televised?)
• Indoor or outdoor?

• Luminaire requirements

• Which conditions?
(burning hours, maintenance)
• Degree of protection
(ball proof, IP rating)

Venue & manufacturer

• Environment

• Obtrusive lighting
(light pollution, light trespass)

Location & norms

Bij elk nieuw sportverlichtingsproject overlopen we steeds de volgende stappen:
A.
Applicatie
a.
Over welke sport gaat het?
b.
Op welk niveau wordt de sport beoefend:
i.
Regionaal
ii.
Competitie (regionaal/provinciaal/nationaal/internationaal)
c.
Wordt de sport indoor of outdoor beoefend?


Deze applicatie gebonden parameters kunnen we terug vinden in de geldende normen, specifieke applicatiegidsen of
richtlijnen vanuit de desbetreffende sportfederaties

B.

Toesteleigenschappen bepalen
a.
Welke omstandigheden gelden er?
i.
Branduren van de verlichtingsinstallatie (per jaar/totale gebruiksduur)
ii.
Hoe gebeurt het onderhoud (reiniging)
iii. Zijn de toestellen gemakkelijk bereikbaar (hoogtewerker / alpinist benodigd voor moeilijk te bereiken
plaatsen? => langere onderhoudsintervallen)
iv. Welke site? Indoor of outdoor? Bijvoorbeeld zwembad: vochtige en / of aggresieve atmosfeer (chloor)



De benodigde eigenschappen/toestellen kunnen we bepalen aan de hand van fabrikantgegevens en plannen van de site

C.

Omgeving
In het geval van een outdoor site: we dienen rekening te houden met de impact die de verlichtingsinstallatie kan hebben op
de omgeving:
a.
Omwonenden
b.
Fauna & Flora
c.
Opwaartse lichtvervuiling (nabijheid van sterrenwachten)
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EN12193: Update
• Changes since EN12193:2007
•
•
•
•

New LED lighting technology
New TV camera technology
New insights gained from practice and theory
New sports

• An update was necessary => EN 12193:2018

Als we kijken naar een renovatieproject (HID naar LED), is er al heel wat veranderd qua
normering.. Sinds de vorige revisies van de Europese norm voor sportverlichting EN 12193
(1999; 2007) is / zijn er:
‐ Nieuwe verlichtingstechnologie (LED): hogere intensiteiten, andere optieken, smallere
lichtbundels,...
‐ Nieuwe TV camera technologie (HD / 4K / 8K, slow motion,...): flickering en kleurweergave
zijn belangrijk
‐ Nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek / praktijkervaring: GR i.p.v. UGR
voor indoor sportverlichting; uniformiteit,..
‐ Nieuwe sporten
Een update was dus noodzakelijk. Deze nieuwigheden zijn opgenomen in de laatste revisie,
EN 12193:2018
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EN 12193:2018 Update – New sports
• BMX
• Padel

Nieuwe sporten doen hun intrede en winnen aan populariteit, zoals BMX, Padel,.
Padel is de snelst groeiende sport in Europa!
Zo was “cycle racing” 1 algemene categorie in EN 12193:2007, maar is deze in EN
12193:2018 opgedeeld in verschillende disciplines zoals “BMX” en “Road cycling”
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EN 12193:2018 Update – LED light source data
• Lumen maintenance (Lx), Rated median useful life (B50) and
Rated useful life (By)
• LxBy @z hours and T ambient

Een nieuwe technologie zoals LED heeft een impact op de kwaliteitscriteria en
onderhoudscyclus van de verlichtingsinstallatie.
De kwaliteitscriteria worden o.a. gedefinieerd door:
‐ Ambiente temperatuur of omgevingstemperatuur: in een indoorsite is de
omgevingstemperatuur en wijze van luchtcirculatie anders dan een outdoor site. Hierdoor
dient het toestel bestand te zijn tegen hogere gebruikstemperaturen
‐ Lumenbehoud: de LED’s (en daarmee het verlichtingsarmatuur) zullen aan intensiteit
verliezen bij een bepaalde gebruiksduur.In welke mate dit zal gebeuren, wordt
gedefineerd a.d.h.v. een LxBy waarde bij een bepaalde gebruiksduur en
omgevingstemperatuur.
Voorbeeld: L80B50 bij 100000 uren en een omgevingstemperatuur van 25°
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EN 12193:2018 Update ‐ Tennis
• TA (Total Area)
• PA (Principal Area)
This allows for a
more efficient &
uniform lighting installation

EN 12193:2007

EN 12193:2018

Voor bepaalde sporten is herbekeken welke berekeningsrasters dienen toegepast te worden.
De grootste wijziging kunnen we vinden bij tennis.
Hoewel volgens EN 12193:2007 een rekenraster op het hele speelveld (PA = Principal Area =
36m x 18m) was gespecifieerd, zagen we op de markt vaak lichtberekeningen terug waarbij
enkel de verlichtingssterkte werd berekend op een rekenvlak binnen de speelbelijning. Dit is
natuurlijk niet correct, de spelers maken gebruik van het hele speelveld.
EN 12193:2018 specifieert nu duidelijk 2 rekenrasters. Dit laat toe een tennisveld efficiënter
en uniformer te verlichten. Bij tennis dient namelijk de illuminantie op het TA (Total Area)
rekenraster namelijk minimaal 75% te bedragen van de illuminantie op het PA rekenraster.
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EN 12193:2018 Update – Glare restriction
• RG calculation instead of RUG
for indoor sport venues
• Maximum RG values now given for
all sports

• This is an indication, theoretical
factor.

Een grote wijziging in EN 12193:2018 is de wijze waarop de mogelijke verblinding / ongemak van de
verlichtingsinstallatie kan bepaald worden. In EN 12193:2007 werd dit voor indoor
verlichtinginstallaties nog berekend volgens het RUG (Unified Glare Rating) model. Dit is oorspronkelijk
ontwikkeld voor kantoor omgevingen. Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de RG (Glare Rating)
methode – gangbaar voor outdoor verlichtingsinstallaties ‐ ook kunnen toegepast worden voor indoor
verlichtingsinstallaties.
In EN12193:2018 wordt de maximaal toegelaten RG waarde dus ook opgegeven voor indoor sporten.
Lichtbronnen met een hoge helderheid kunnen ongemak of zelfs verblinding veroorzaken. De mate
waarin een verlichtingsinstallatie verblinding veroorzaakt, hangt af van:
‐ de lichtsterkteverdeling (optiek)
‐ de richting van de armaturen / hun opstelling en montagehoogte
‐ hun aantal
‐ de helderheid van het verlichte speelveld (reflectie)
Een optimaal lichtontwerp waarbij rekening wordt gehouden met deze factoren blijft dus belangrijk.
Enkel een RG berekening is dus geen garantie voor een comfortabele installatie!
EN 12193:2018 geeft voor bepaalde sporten notities over waar er best geen toestellen geplaatst
worden.
RG is dus eerder een indicatie om het ongemak van verschillende lichtontwerpen met elkaar te
vergelijken.
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EN 12193:2018 Update – Horizontal uniformity
• U1hor ≥ 50% U2hor
U1hor = Minimum to maximum
horizontal uniformity
U2hor = Minimum to average
horizontal uniformity
• Uniformity TA ≥ 75% Uniformity PA

Te grote contrastverschillen – zoals bovenstaande foto – dienen vermeden te worden. In EN
12193:2018 worden twee uniformiteitsverhoudingen gedefinieerd, nl. U1hor en U2hor . In EN
12193:2007 werd er slechts één uniformiteitsverhouding gedefinieerd, nl. U2hor.
(enkel voor tv opnames werd U1hor ook gespecifieerd in EN 12193:2007)
Bijkomend aan deze twee uniformiteitsverhoudingen, dient de uniformiteit van het TA (Total
Area) minstens 75% te bedragen van de uniformiteit van het PA (Principal Area).
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EN 12193:2018 Update – Vertical illuminance
• General requirements for all sports:
• Minimum vertical component at 1.5m height: Evert Ave ≥ 30% Ehort Ave

• Televised events:
• Lighting requirements are based on
• vertical illuminance values Evert or Ecam Min
• Gradient
• Vertical uniformity Ecam Min / Ecam Ave

• Horizontal illuminances values not specified:
• uniformity most important
• Ratio (depending on Ecam Ave and PA reflectance factor)

Door de nauwere lichtbundels die gecreëerd kunnen worden met LEDs, kan het zijn dat de
verticale verlichtingssterkte daalt ten opzichte van de bredere bundels van toestellen met
conventionele lichtbronnen.
Dit kan nadelig zijn bij sporten waarbij je ook een object in de hoogte moet kunnen volgen
(voetbal, golf, tennis,...).
Dit wordt nu opgevangen door een bijkomende vereiste voor de verticale verlichtingssterkte
Ev: deze dient minimaal 30% van de horizontale verlichtingssterkte te zijn, berekend op 1.5m
hoogte in de belangrijkste speelrichtingen.
Voor sportevenementen die gefilmd worden, wordt de verlichtingsinstallatie bepaald
a.d.h.v.:
‐
opgegeven verticale verlichtingssterktes. De horizontale verlichtingssterkte wordt
bepaald door een verhouding t.o.v. de verticale verlichtingssterkte richting de
hoofdcamera.
‐
gradient: percentueel verschil in illuminantie over een bepaalde afstand
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EN 12193:2018 Update – Obtrusive light
• Obtrusive light and light pollution
can be reduced by using:
• The correct luminaire mounting
height (inclination limitation)
• Preferably asymmetrical optics

Een kwalitatieve verlichtingsinstallatie houdt niet enkel rekening met de spelers en de
toeschouwers, maar houdt ook rekening met mogelijke hinder naar de omgeving (fauna &
flora, omwonenden).
In eerste instantie kan men dit voorkomen door:
‐ de juiste masthoogte te gebruiken (inclinatie van het toestel beperken)
‐ door bij voorkeur het toepassen van asymmetrische optieken (lichtbundel is gericht naar
beneden zodat er geen licht wordt uitgestraald boven het vlak van het armatuur)
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EN 12193:2018 Update – Obtrusive light
Further reduction of obtrusive light by:
• Dimming depending needed light levels
• Optimized optics
• Use of louvres

Een verlicht sportterrein veroorzaakt steeds hinder voor de omwonenden: niet enkel
mogelijk lichthinder, maar ook geluidshinder doordat de verlichtingsinstallatie het ook
mogelijk maakt om s’avonds te spelen. Een goede relatie met de omwonenden is dus
noodzakelijk.
Naast de correcte masthoogte en optiek, kan men de mogelijke lichthinder verminderen
en/of volledig reduceren. Dit kan:
‐
Statisch: toepassen van louvres (zowel intern als extern zijn mogelijk)
‐
Dynamisch: dimmen van installatie tijdens training, uitschakelen tijdens niet gebruik
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EN 12193:2018 Update – Obtrusive light
• EN12193:2018 refers to CIE150:2003
 Relatively easy to calculate

• CIE150:2017 (new way of calculation)
• d = distance luminaire to observer
• Ap = projected area of the bright part of the luminaire

in direction to the observer

 Cumbersome to calculate

Which one to use?

De tabel in EN 12193:2018 is overgenomen uit het technisch rapport CIE 150:2003.
Deze tabel specifieert maximale grenswaarden voor elk van bovenstaande visuele effecten,
afhankelijk van de milieuzone waarin het sportterrein zich bevindt.
Deze visuele effecten kunnen op een redelijke simpele manier berekend worden in
lichtberekeningssoftware.
Het technisch rapport CIE 150 heeft echter een update gekregen in 2017. De grootste
wijziging is de manier van het berekenen van de lichtsterktes richting een waarnemer. Voor
elke waarnemer:
‐
Dient de exacte afstand “d” bepaald te worden t.o.v. de lichtbronnen
‐
De schijnbare oppervlakte “Ap” van het armatuur bepaald te worden. Bij LED
armaturen, dient dit te gebeuren voor elke LED module van het toestel.
Dit is een zeer tijdrovende berekening, en kan niet in lichtberekeningssoftware berekend
worden.
Welke berekeningswijze dient nu gevolgd te worden?
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A call for a workgroup?
• With...
•
•
•
•

LED breaktrough in sports lighting...
an updated EN12193 standard...
A variety of federation/regional requirements...
An updated CIE150 technical report...

... Would it not be nice to have a Belgian
“Code of good practice” for sports lighting?
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Questions?
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Thank you
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