
 

 

.: Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego we wnętrzach :. 

 
Celem ćwiczenia jest weryfikacja parametrów oświetlenia elektrycznego we wnętrzu pod 
kątem spełnienia wymagań zawartych w normie. 
 

1. Zadanie badawcze  

We wskazanym przez prowadzącego pomieszczeniu (ciągu komunikacyjnym i na 
stanowisku pracy) wyznaczyć średnie natężenie oświetlenia oraz równomierność 
oświetlenia. 
 
2. Przebieg ćwiczenia 

a. Sporządzić szkic pomieszczenia (plan sytuacyjny), na którym należy zaznaczyć 
rozmieszczenie opraw oświetleniowych, okien, drzwi oraz wyposażenia; 
zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia oraz płaszczyzny roboczej 
stanowiska pracy 

b. Określić wymagania oświetleniowe na podstawie stosownej normy 
c. Określić liczbę punktów pomiarów 
d. Przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w wyznaczonych wcześniej 

punktach 
 
3. Wytyczne dot. przygotowania sprawozdania 

W sprawozdaniu należy zamieścić: 
a. ogólne informacje na temat badanych pomieszczeń (nazwy pomieszczeń, ich 

wymiary, rodzaj wykonywanej pracy, charakterystyka głównych powierzchni 
pomieszczenia), 

b. ogólną charakterystykę systemu oświetleniowego (rodzaj opraw 
oświetleniowych i ich stan techniczny, rodzaj zastosowanych źródeł światła, 
orientacyjny czas eksploatacji od momentu zainstalowania systemu 
oświetleniowego, ewentualna liczba niesprawnych źródeł światła), 

c. informacje na temat użytego luksomierza (typ luksomierza, producent, data 
ostatniego wzorcowania), 

d. plan pomieszczenia a na nim rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz 
wyniki z przeprowadzonych pomiarów, 

e. zwięzły i rzeczowy opis metodyki przeprowadzenia pomiarów 
f. obliczone wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności 

oświetlenia, 
g. ocenę otrzymanych wyników z punktu widzenia spełnienia wymagań 

określonych w stosownej normie (w formie tabeli), 
h. uwagi i wnioski, w których należy odnieść się do uzyskanych wyników 

pomiarowych oraz zamieścić ostateczną ocenę stanu oświetlenia; w 
przypadku negatywnej oceny oświetlenia proszę zamieścić zalecenia 
zmierzające do poprawy stanu oświetlenia pomieszczenia. 

 
4. Przykładowe pytania kontrolne 

1. Jak często należy przeprowadzać pomiary parametrów oświetlenia? 
2. Z jakich podstawowych elementów składa się typowy luksomierz? 
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3. Jakie wymagania muszą spełniać fotometry wykorzystywane podczas pomiarów 
natężenia oświetlenia? 

4. Kto może skontrolować czy zostały przeprowadzone pomiary natężenia 
oświetlenia? 

5. Kto może wykonywać pomiary parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy? 
6. Kto musi zadbać o wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia? 
7. Na jakie czynniki należy zwrócić szczególną uwagę przed przystąpieniem do 

pomiarów natężenia oświetlenia? 
8. W jaki sposób powinno umieszczać się ogniwo fotoelektryczne podczas pomiarów 

natężenia oświetlenia? 
9. Jaki jest sposób postępowania przy pomiarach natężenia oświetlenia w przypadku 

gdy dokumentacja projektowa jest niedostępna? 
10. W jaki sposób można wyznaczyć współczynnik odbicia dużej powierzchni 

rozpraszającej mając do dyspozycji luksomierz? 
11. Co charakteryzuje współczynnik utrzymania? 
12. Jak należy rozumieć zapis „18W/840” umieszczony na świetlówce liniowej? Czy 

źródła te, biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez normę 
PN−EN 12464−1:2012, mogą być umieszczone w oprawach oświetleniowych 
zainstalowanych w pomieszczeniu biurowym? Odpowiedz uzasadnij. 

13. Co oznacza symbol UGR? Czy wyznacza się jego wartość podczas kontroli stanu 
oświetlenia, a jeśli tak to w jaki sposób? 

14. W jaki sposób określa się punkty pomiarowe w przypadku braku dokumentacji 
projektowej? Na przykładzie szkolnej tablicy o wymiarach 1,7 m x 1,0 m 
przedstaw sposób obliczania siatki pomiarowej korzystając z normy 
PN−EN 12464-1:2012 
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