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Elektroenergetika 3, Elektrické sv tlo 1

M ení na goniofotometru
Zadání
Vypracujte tabulku zjišt ných korigovaných hodnot osv tlenosti Eγ (lx) a vypo tených
hodnot svítivosti Iγ (cd). Z vypo tených hodnot svítivosti zkonstruujte áry svítivosti
pro p í nou a podélnou rovinu svítidla (polární diagram). Ov te, zda u svítidel
p ímkového typu (s lineární zá ivkou) v podélné rovin C90/C270 platí Iγ = I0 · cosγ,
tedy že je ára svítivosti podobná kružnici.
1) M ení v p í né ose svítidla (fotometrická rovina C0/C180, viz obr. 1)
a) Na goniofotometr upevn te svítidlo tak, aby st ed svítící ásti svítidla ležel v ose
otá ení ramene goniofotometru a v rovin dráhy foto lánku.
b) Oto te svítidlem kolem svislé osy tak, aby podélná osa svítidla (sv telných zdroj )
ležela v ose otá ení ramene.
c) P ívodní kabely svítidla na panelu laboratorního stolu propojte s regula ním zdrojem
nap tí (p ipraveno).
d) Zapn te laboratorní st l a spína stabilizátoru nap tí. Regula ním zdrojem nap tí
nastavte jmenovité nap tí svítidla. Nechte zdroj ve svítidle asi 10 minut zaho et.
e) Spus te program Gofosoft4, p ipojte ídicí jednotku krokového motoru a luxmetr p es
sériové rozhraní k PC („Open ports“), zapn te napájení („Power“) a prove te kalibraci
inkrementálního idla polohy ramene goniofotometru („Find zero angle“).
f) Zkontrolujte nastavení m ené veli iny v programu Gofosoft4 („Settings
Other“).
Pokud je nastaveno E to I coeficient na hodnotu 1, pak ukládané hodnoty odpovídají
osv tlenosti Eγ (lx). Pokud je nastaveno E to I coeficient na hodnotu 4, pak ukládané
hodnoty odpovídají svítivosti Iγ (cd).
g) Pomocí ovládacího panelu goniofotometru (okno „Measuring sequence“) nastavte
po áte ní polohu ramene goniofotometru γmin=-110° („From“) a koncovou polohu
ramene goniofotometru γmax=110° („To“). Nastavte úhlový krok m ení ∆γ=5° („Step“)
a spus te automatické m ení („Start“). Nam ené hodnoty osv tlenosti Eγ (pokud
v kroku f je nastaveno E to I coeficient na hodnotu 1) p epo ítejte na svítivost Iγ = Eγ ·k
·r2 (p íp. pokud v kroku f je nastaveno E to I coeficient na hodnotu 4), p epo t te
svítivost Iγ na osv tlenost Eγ). Délka ramene r = 2 m; korek ní initel luxmetru k zjist te
od cvi ícího.
h) Nezhasínejte svítidlo!!! Zaho ení zdroje by se muselo opakovat.
2) M ení v podélné rovin svítidla (fotometrická rovina C90/C270, viz obr. 1)
Pooto te svítidlem o 90° kolem svislé osy a prove te stejné m ení jako v bod 1g.
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