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1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZ�DU  
 

Przystawka PL1.RF-100 jest urz�dzeniem zmieniaj�cym miernik nat�-
�enia o�wietlenia/napromienienia w miernik luminancji �wietl-
nej/energetycznej. Stanowi wyposa�enie dodatkowe luksomierza L-100 lub 
radiometru-fotometru RF-100. Przeznaczona jest do współpracy z głowicami 
pomiarowymi ww. przyrz�dów, dla których przewidziano tryb pomiaru lu-
minancji (np. G.L-100, G.BLH-100 itp.). Prostota obsługi oraz niska cena 
stanowi� alternatywne rozwi�zanie dla dro�szych klasycznych mierników 
luminancji.  
Po zamontowaniu na głowicy pomiarowej przystawki PL1.RF-100 i wybra-
niu z menu przyrz�du trybu luminancji, miernik wy�wietla bezpo�rednio 
warto�� oraz jednostk� mierzonej wielko�ci (cd·m–2, W·m–2·sr–1). Pomiar 
mo�e by� wyzwalany z miernika lub bezpo�rednio z przystawki po poł�cze-
niu jej odpowiednim kablem z przyrz�dem.  
 
1.1. Oznaczenia  

Na uchwycie przystawki umieszczono: 
• oznaczenie producenta,  
• typ przyrz�du,  
• warto�� k�towego pola pomiarowego,  
• numer fabryczny.  
 
1.2. Dane techniczne  

• K�towe pole pomiarowe: 1°  
• Obiektyw: 100mm, f/2,5 
• Zakres ogniskowania 1m ÷ � 
• Bł�d kalibracji: ±1% (wzgl�dem głowicy)  
• Celownik: typu „muszka-szczerbinka”.  
• Mo�liwo�� zamocowania na typowym statywie fotograficznym.  
• Pozostałe parametry zale�ne od głowicy pomiarowej, podane w jej spe-

cyfikacji.  
 
1.3. Budowa przyrz�du  

Widok przystawki przedstawiono na rys.1.  
Główne elementy:  
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• obiektyw zapewniaj�cy sprz��enie optyczne płaszczyzny przedmiotowej 
z detektorem głowicy pomiarowej,  

• pier�cie� ogniskowania obiektywu,  
• zespół celowniczy (muszka, szczerbinka),  
• znacznik poło�enia płaszczyzny obrazowej, od której nale�y mierzy� 

odległo�� w przypadku precyzyjnego umieszczania urz�dzenia w polu 
pomiarowym,  

• klawisz wyzwalania pomiaru,  
• gniazda poł�czeniowe.  
 

SONOPAN
PL1.RF-100

1°
Nr 010

zespół celowniczy

osłona tylna

osłona obiektywu

gniazdo 1gniazdo 2

klawisz wyzwalania pomiaru

pier�cie� ogniskowania obiektywu

wska�nik poło�enia
płaszczyzny obrazowej

 
Rys.1. Widok przystawki do pomiaru luminancji.  
 

2. POMIAR LUMINANCJI  
 
2.1. Instalacja przystawki  
W celu zamontowania głowicy pomiarowej, nale�y :  
• odkr�ci� pier�cie� w głowicy pomiarowej od strony pola odbioru,  
• odkr�ci� tyln� osłon� przystawki,  
• dokr�ci� głowic� pomiarow� do przystawki,  
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• zdj�� osłon� obiektywu,  
• oszacowa� odległo�� od mierzonej płaszczyzny i ustawi� j� pier�cieniem 

ogniskowania obiektywu,  
• umie�ci� zespół przystawka-głowica w polu pomiarowym patrz�c na 

mierzone pole przez celownik muszka-szczerbinka.  
 

 
Rys.2. Instalacja przystawki luminancji na głowicy pomiarowej.  

 
Rys.3. Wła�ciwe ustawienie przyrz�dów celowniczych podczas patrzenia na 

mierzone pole.  
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2.2. Pole pomiarowe  
Zale�no�� �rednicy pola pomiarowego D od odległo�ci L oznaczonych na 
podziałce pier�cienia ogniskuj�cego:  
 
L [m] D [mm] L [m] D [mm] 

1 13,6 2,5 40 
1,2 17,2 3 49 
1,4 20,7 4 66 
1,6 24,2 6 101 
1,8 27,7 10 171 
2 31,2   

 
Przyrz�dy celownicze typu muszka-szczerbinka nie zapewniaj� dokładnego 
okre�lenia fotometrowanego pola. Oprócz indywidualnych zdolno�ci „celo-
wania” obsługuj�cego przyrz�d dochodzi bł�d paralaksy spowodowany prze-
suni�ciem osi obiektywu i celownika.  
W celu precyzyjnego okre�lenia mierzonej powierzchni nale�y:  
• umie�ci� przystawk� na sztywnym statywie,  
• odkr�ci� tyln� osłon� (widoczny mały otworek jest tzw. diafragm� pola),  
• patrze� na diafragm� pola przez lup� o powi�kszeniu co najmniej ×6 tak, 

aby było wida� jej ostre kraw�dzie; obraz widoczny wewn�trz diafrag-
my pola jest powierzchni� mierzon�,  

• pier�cieniem ogniskuj�cym obiektywu ustawi� ostre widzenie mierzone-
go przedmiotu; w przypadku płaszczyzny o małym kontra�cie zmierzy� 
odległo�� od płaszczyzny pomiarowej do znacznika płaszczyzny obra-
zowej (rys.1) i ustawi� j� na obiektywie,  

• doł�czy� głowic� pomiarow�.  
 
2.3. Procedura pomiaru 
Przed przyst�pieniem do pomiaru nale�y przestawi� jednostk� steruj�c� luk-
somierza/radiometru-fotometru w tryb pomiaru luminancji ustawiaj�c war-
to�� k�towego pola pomiarowego na 1°. Od tej chwili sygnał �wietlny w 
polu odbioru głowicy b�dzie poddany algorytmowi przeliczania jednostek 
nat��enia o�wietlenia/napromienienia na jednostki luminancji. Ustawienia 
innych warto�ci k�ta fotometrowania spowoduj� bł�dne wskazania miernika.  
Pomiar wyzwalany jest odpowiednim klawiszem jednostki steruj�cej iden-
tycznie jak w przypadku pomiaru nat��enia o�wietlenia/napromienienia. 
Mo�liwe jest wyzwalanie pomiaru bezpo�rednio z przystawki. W tym celu 
nale�y poł�czy� j� z jednostk� steruj�c� kablem dostarczonym wraz z przy-
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stawk�. Kabel ten ł�czy „gniazdo 1” (rys.1) przystawki z gniazdem „Zasi-
lacz/Komputer” jednostki steruj�cej. W tym przypadku kabel interfejsu 
RS-232 doł�cza si� do „gniazda 2” przystawki. Aby spełni� wymagania 
kompatybilno�ci elektromagnetycznej jednostki L-100/RF-100, musi by� to 
kabel dostarczony wraz z przystawk� o długo�ci 1,4m.  
 

3. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
 
• Nie nale�y nara�a� przyrz�du na upadek, wstrz�sy ani inne czynniki 

mog�ce spowodowa� uszkodzenia mechaniczne.  
• Osłony obiektywu i diafragmy pola nale�y zdejmowa� tylko na czas 

pomiaru chroni�c elementy optyczne przed zabrudzeniem.  
• Soczewk� obiektywu przystawki luminancji mo�na czy�ci� z kurzu za 

pomoc� mi�kkiego, czystego p�dzelka lub strumieniem spr��onego po-
wietrza. Preparatów w sprayu działaj�cych jak spr��one powietrze nale-
�y u�ywa� bardzo ostro�nie uwa�aj�c aby trzyma� pojemnik w pozycji 
pionowej.  

• W bezwzgl�dnej czysto�ci nale�y utrzymywa� element szklany przy-
stawki luminancji od strony doł�czanej głowicy pomiarowej, gdy� 
ewentualne zabrudzenie ma wpływ na warto�� pomiaru. Do czyszczenia 
u�ywa� mi�kkiej tkaniny zwil�onej czystym spirytusem.  

• Przyrz�d nale�y przechowywa� i transportowa� w opakowaniu fabrycz-
nym.  

• Przystawk� mo�na montowa� tylko na głowicach, dla których przewi-
dziano tryb luminancji. W przeciwnym wypadku jednostka steruj�ca nie 
zezwoli na jego ustawienie.  

• Po zako�czeniu pomiarów z przystawk� nale�y wkr�ci� odł�czony 
wcze�niej od głowicy pomiarowej pier�cie�. Zapewni to prawidłowy 
pomiar nat��enia o�wietlenia/napromienienia. 

 

4. GWARANCJA I NAPRAWY  
 
Przystawka luminancji PL1.RF-100 obj�ta jest roczn� gwarancj� licz�c od 
dnia zakupu. Nie wymaga ona specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza 
przestrzeganiem zalece� eksploatacyjnych producenta.  
 
Wszelkich napraw dokonuje wytwórca.  


