Лабораторна робота
"Дослідження штучного освітлення"
Мета роботи. Ознайомитись з видами та системами освітлення; дослідити зорові умови
праці методом вимірів і аналітичним методом; дослідити нормовані показники, що
характеризують штучне освітлення в умовах навчальної лабораторії; набути практичних
навичок користування вимірювальними приладами та нормативними документами й робити
висновки щодо поліпшення умов зорових робіт.
Опис лабораторного стенду.
Прилади, що застосовуються: люксметр Ю-116, рулетка, робоча поверхня для
проведення вимірів (лабораторний стіл).
Фотоелектричний об’єктивний люксметр Ю-116 (див. рис. 1.) складається з вимірювача
(міліамперметра), який має дві шкали з градацією у люксах, селенового фотоелементу в
окремому корпусі та чотирьох насадок до фотоелементу: К, М, Р, Т. Фотоелемент підключено
до вимірювача за допомогою кабелю зі штепсельним з’єднанням.

Рис.1 Люксметр Ю-116: 1 - корпус фотоелементу, 2 - насадка К; 3 - вимірювач; 4,5 відповідно кнопки нижньої і верхньої шкали вимірювача; 6, 7 - насадки М, Р або Т
Верхня шкала градуйована від 0 до 100 поділок, нижня - від 0 до 30, які обираються
відповідною кнопкою за допомогою натискання.
Насадка К використовується для зменшення конусної похибки приладу і виконана у
вигляді півсфери з білої пластмаси, що розсіює світло, та закріплена у пластмасовому
непрозорому кільці чорного кольору з різьбою для нагвинчування на корпус фотоелементу. Ця
насадка використовується тільки в комплекті з однією з насадок М, Р, або Т, яку встановлюють
між корпусом фотоелементу та насадкою К. Отже виміри проводяться з такими комбінаціями
насадок: КМ, КР і КТ, що збільшує діапазон вимірювань приладу відповідно у 10, 100 та 1000
разів.
Робоча поверхня являє собою стіл стандартною висотою 0,8м і довжиною 3м.
Порядок виконання лабораторної роботи
1. Ознайомитись з місцем проведення досліджень.
2. Визначити систему штучного освітлення.
3. Ознайомитись з формою звіту (додаток 1)
4. Визначити чотири робочих місця для дослідження освітленості робочої поверхні.
Позначити цифрами на плані приміщення точки, в яких будуть проводитись вимірювання (п.4.
звіту).
5. Підготувати прилади і приміщення для проведення вимірів.
5.1. Перевірити, щоб кнопки на панелі приладу були вимкненими (не натиснутими),
знаходження стрілки має бути на нульовій відмітці шкали (у разі потреби за допомогою
коректора виставляємо стрілку на нульову відмітку).
5.2. Увімкнути загальне штучне освітлення.
5.3. Перекрити потрапляння природнього світла до лабораторії, закривши світлові
прорізи темними шторами.
6. Провести вимірювання.
6.1. Встановити до вимірювача комплект насадок КМ.
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6.2. Покласти фотоелемент з насадками на першу обрану точку робочої поверхні.
6.3. Обрати шкалу вимірювань, для чого натиснути спочатку одну кнопку на панелі
люксметру Ю-116 (див. рис.1, кнопка 4). Якщо стрілка знаходиться в межах шкали, проводимо
виміри. Якщо стрілка приладу виходить за межі шкали, обрати другу шкалу (див. рис.1, кнопка
5).
ВАЖЛИВО: Забороняється натискання обох кнопок одночасно!
6.4. Якщо треба збільшити ціну поділок, повторюють дії, описані в пп. 6.1-6.3 з іншими
комплектами насадок (КР, або КТ).
6.5. Записати покази люксметра.
6.6. Аналогічно провести виміри освітленості для інших точок.
7. Обрахувати освітленість визначених робочих місць Евим, лк.
8. Визначити згідно з ДБН В.2.5.-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ" розряд і підрозряд зорових робіт (додаток 2).
9. Обрати нормоване значення освітленості Ен, лк для даного розряду і підрозряду
зорових робіт.
10. Записати результати досліджень щодо відповідності освітленості робочих місць
нормам в кожній точці.
11. Визначити контраст розрізнення об’єкта з фоном.
11.1. Покласти на одне з обраних робочих місць об’єкт дослідження (наприклад, аркуш
звіту).
11.2. Виміряти яскравість об’єкта Во, для чого використовують люксметр Ю-116 і тубуснасадку (вимірювач). Вимірювання проводити, як описано в п. 5.2., зорієнтувавши вимірювач
убік об’єкта приблизно на рівні органів зору.
11.3. Аналогічно зробити виміри яскравості фону Вф.
11.4. Підрахувати за формулою яскравість об’єкта Во (фону Вф), кд/м2
(1)
де k – постійний коефіцієнт насадки, який дорівнює при відкритому фотоелементі 21 , а з
нагвинченою кришкою 210;
n – яскравість досліджуваної поверхні в умовних одиницях (показання люксметра).
11.5. Обчислити контраст об’єкта з фоном за формулою
|

|

– яскравість відповідно об’єкта розрізнення і фону, кд/м2.
11.6. Визначити яким є контраст об’єкта розрізнення з фоном. Вважається великим при
, середнім при
, малим при
.
12. Дослідити вплив темного та світлого кольорів стін на освітленість. Дослідження
виконується на макеті з двома умовними приміщеннями: з темними стінами, стелею і підлогою,
а також із світлими стінами, стелею і темною підлогою.
12.1. Увімкнути тумблер, який розташований справа на боковій стіні.
12.2. Виставити на макеті кімнату з темними стінами, стелею і підлогою.
12.3. Покласти вимірювач по центру підлоги і зробити виміри як було описано в п.5.2.
12.4 Аналогічно зробити виміри для кімнати зі світлими стінами, стелею і темною
підлогою.
13 На підставі отриманих результатів зробіть загальний висновок щодо відповідності
нормам штучного освітлення робочих місць. Напишіть основні заходи щодо поліпшення умов
зорових робіт в разі невідповідності виміряних значень нормованим.
де

,
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Додаток 1

Звіт студента ___________________________________групи __________
про результати лабораторного дослідження штучного освітлення лабораторії згідно ДБН В.2.5.28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ"
п.1.Місце проведення досліджень (кабінет,
цех, клас, учбова лабораторія тощо)
п.2. Система штучного освітлення
п.4. План приміщення з точками вимірів.

1м

2м 3м 4м 5м
т оч к а № 1 т оч к а № 2

Досліджувальні параметри:
п.6.1 (п.6.4). Тип насадки вимірювача
Коефіцієнт насадки (10,100 або 1000)
п.п. 6.5, 6.6. Виміряна кількість поділок N
приладу
7. Виміряна освітленість робочої поверхні
Eвим., лк
8. Розряд і підрозряд зорових робіт
9. Нормоване значення освітленності Ен,
лк.
п.10.
Результати
досліджень
щодо
відповідності освітленості робочих місць
нормам (відп., або не відп.)
п.11.2. Виміряна яскравість об’єкта Во,

точка №3

точка №4

п. 11.3. Виміряна яскравість фону Вф.
п.11.4 яскравість об’єкта Во, кд/м2
яскравість фону Вф, кд/м2
п. 11.5.

|

|=

п. 11.6. Контраст об’єкта розрізнення з
фоном
п. 12. Вплив кольору стін, стелі та підлоги п.12.3. Темні стіни, п.12.4.Світлі
стіни,
на освітленість
стеля та підлога
стеля та темна підлога
Тип насадки вимірювача К,КМ,КР,КТ
Коефіцієнт насадки (10,100 або 1000)
Виміряна кількість поділок N приладу
Виміряна освітленість, лк

П.13. Загальні висновки та рекомендації
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Додаток 2
Нормовані показники освітлення основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків
Приміщення

Площина
Розряд
ι
Штучне освітлення
Природне освітлення
Сумісне освітлення
(Г - горипідрозряд
Освітленість робочих
циліндпоказник коефіцієнт
КПО ен , %
КПО ен , %
зонтальна,
зорової
поверхонь, лк
рична
дискомпульсації,
В - вертироботи
освітле- форту, не %,
при
при
при
при
при
при
кальна),
ність, лк більше
не більше
комбіно- загальному
верхньому
боковому
верхньому
боковому
нормування
ваному
освітленні
або комбіосвітленні
або комбіосвітленні
освітленості
освітленні
нованому
нованому
і КПО, висота
освітленні
освітленні
площини над
підлогою, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Адміністративні будинки (міністерства, відомства, комітети, префектури, муніципалітети, управління, конструкторські та проектні організації, науководослідні установи тощо)
Установи загальної освіти, початкової, середньої та вищої спеціальної освіти
1. Аудиторії
Г - 0,8 на
навчальні
робочих
кабінети,
столах і партах
лабораторії в
А-2
—
400
—
40
10
3,5
1,2
2,1
0,7
технікумах і
вищих
навчальних
закладах
2. Кабінети
В - 1,0 на
Б-2
—
200
—
—
—
—
—
—
—
інформатики і екрані дисплея
обчислювальної Г-0,8 на
техніки
робочих столах
Б-2
500/300
400
—
15
10
3,5
1,2
2,1
0,7
і партах
3. Кабінети
В - на дошці
А-1
—
500
—
40
10
—
—
—
—
технічного
Г-0,8 на
креслення та
робочих столах
А-1
—
500
—
40
10
4,0
1,5
2,1
1,3
малювання
і партах

.
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1.
2.
3.
4.
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