
SuOUNSSA KEHITETTY ULKOVALAISTUKSEN

LUMINANSSIMITTARI

VTT Automaatiossa on rakennettu digitaalikameraan perustuva

luminanssimittari, jolla tie- ja katuv alaistuksen luminanssijakauma voi-

daan mitata helposti ja nopeasti. Mittariin kuuluva PC laskee valaistuk-

sen laatua kuvaavat tunnussuureet heti mittauspaikalla.
d!,.r

*&.**#

_-m
P*-".

,""'-

.**"*:i
,,*,'*.''

4*"**e
,,4 i'

{'ä-s

,[ä3

-3.*'

Tie- ja katuvalaistusasennuksen valo-
teknisen laadun tarkastus on tähän asti jou-
duttu tekem d'ån alkaa vievänä piste-p isteeltä
luminanssimittauksena. Mittausten iälkeen on
erikseen pitänyt laskea valaistusasennuksen
laatua kuvaavat tunnussuureet, kuten aio-
radan pinnan keskimääräinen luminanssi,
yleistasaisuus sekä pitkittäis- ja poikittais-
tasaisuudet.

VTT Automaatiossa rakennettu luminans-
simittari perustuu digitaalikameraan, jol1a

lr-rminanssijakauman mittaus tapahtuu nope-
asti kuvaamalla. Mittaustulokset taltioituvat
kameraan kytkettllun kannettavaan PC:hen,
joka heti mittauspaikalla naytåå luminans-
siiakauman ia laskee mittaustuloksista valais-

tuksen tunnllssullreet.

Tavoitteena oli tehda mahdollisimman yk-
sinkerlainen jo tuotannossa olevista osista

koostuva laitteisto, ioka olisi riittävän herkkä
myös alhaisten luminanssitasojen mittaami-
seen. Sen piti ollzr käytettävissä auton

akkujännitteellä ja olla helposti siirrettävissä
paikasta toiseen.

Mittarin tuli soveltua myös mr-rihin r-rlko-

valaistuksen luminanssimittauksiin. Kohtee-
na voivat olla esimerkiksi torit, aukiot ja

julkisivuvalaistukset.

Tähtikamera mittarin perustana

Laitteiston mittaustarkkuuteen eniten vai-

kuttava osa on kamera. Tavalliset valvonta-
kä),ttöön tarkoitetllt mustavalkovideokame-
rat osoittautuivat tähän kä),ttöön sopimatto-
rniksi. Vaikka valittiin kamera, jossa valotuk-
sen säätö oli manuaalinen, kameran signaali

ei kuitenkaan ollut lineaarinen kuvattavan
kohteen luminanssin suhteen, vaan kameras-

sa oli aina valotuksen automaattista säätöä.

Myös kameran herkkl,ys jäi pienimmillä
luminanssitasoilla niin huonoksi, että mittaus-

tulokset eivät oiieet enää luotettavia.
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Eclellä mainittrista syistä jor,rdr_rttiin valitse_
ma:rn tähtien kuvaukseen rzrkennettu jääh_
tlvt) k'cllä vtt'uslcttu rligitrralikrrncrl. jo5s2
lineaarisur-rs on hyvä ja herkkp,s riittävä.
Tietokoneeksi sopi kannettava pC, johon
kamera voidaan kytkeä ihnan lisäkortteja.

Tietokone kalibroi mittauksen

Kamelassa ei tar-v-ita tarkkaa valonlähteen
spektrin htromioon ottarr aa V( D-korjausta eik:i
luminanssien absolr,ruttikalibrointia, vaan
kalibrointi suoritetaan mittauksen yhteydessii
valitsenalla treltä sopiva alue, jonka luminans-
si nritataan tavallisella l,(2)-korjatulla lunti_
nanssimittarilla. Lurninanssimittadn lukerna
ilmoitekran tietokoneelle, jokzr tämän ar.ulla
kalibroi koko mirtauksen.

Tärnä menettely mahdollistaa kameran au_
kon ja valotusajzrn v:lpzran valinn:ln kulloisen_
kin h-rminanssitason kannalta optimaalisesti.
Valitnlla karneralla voidaankin ar_rkko ja
r,akrtr,rsaika valita siten, että laitteen herkkyvs
dittä,i rie- jzr katr_n'aiaistuksen alhaisista h-r_

rninanssit;rsoista aina sisävalaisttrksenkin
korkeisitn ltrminanssitasoihin asti.

llittaus ja ttilosten käsittely nopeaa

Tie- ja katuvzrlaistusrnitt:illste \rartcn mitta r-rs-

auto jouclutaan pysäytt:imärin a.joraclalle het_
kcksisiten, että kanera silaitsee si1lil kohdalla
ajokaistaa. jossa tar,'allisesti zrutonkurljettajen
sil'uät ovat. Kamera .sullnnat:lan ja tarkenne_
tean autonktrljettaj:rn katsesuunnan mukai_
sesti. Valsinainen mittaus vie aikazr käytän_
nös,qzi alle tnintiutin, jonka jälkecn voiclaan
siiltyä paikkaan, jossa ei aiher-rteta liikenteelle
häiliiitä.

Mittar.rksen jä1keen karneran ottamasta kll_
t'esta rajataan tietokoneen kuvaruudulla tar_
kasteltava alue ajoraclan pinnalla. T2lmä alue
on vaplrasti valittzrvissa, mutta tavallisesti va_
litaan tie- ie katllvzll2listr_rsohjeissa ja Suomen
\iakrteknill:isen Senran suosituksissa mainittn
nrttarin eciessä 60 m päästä alkava valaisrn-
r,rili.

Alueen rajaukscn j:ilkeen tietokone poimii
kr.n'asta halutuin mittzruspistevälein eri mitra_
ruspistcidcn lurlinanssit, jotkzr voidzran tulostzra
taulukkona tai joista voidaan piirtää esirner_
kiksi ajorirdan pinnzrn isoh:minanssikäyrät se-
kli laske:r tie- je katuvalaistuksen mitoitus_
laskennass:r kliytetyt tllnnLlssuLlreet, kuten
ajoraclan keskirnä:iräinen luminanssi, yleis_
tasaisr,rus sekä pitkitt:iis- .ja poikittaistzrsar_
suuclet. Valaistustulosta on näin helppo ver_
fata valaistussuunnittelun yhteycless2i lasket_
turhin an oihin.

va 05{1 998)2

Esimerkkimittauksen
ruudulla.

luminanssii akauma kuua-
15

Taulukko 1. Esimerkkimittauksesta tulostettu
luminans sii akaum atau bt kko.

Luminanssit (cd/m2)

5.10 4.50 3 90 3 30 2]0 2:a 1 50 0 90 0 30
X {m} 5.70

Y {m)

3600 349

32 00 3.62

28 00 3.1 0

24.00 297

20 00 295

16 00 224

12.40 2a5

800 250

400 269

000 277

Lm {KESK) =

Uo IMIN/KESK) =

tullN/l\,lAX =

NiIN=

4.25 4.01

7.55 9.86

7.38 1 1.68

4.89 I 33

5.39 7 96

4 46 8.05

3 06 6 19

2.78 4.99

3 10 3.98

4.74 6.76

4.0'l cd/m2

0.50

a.1l

1 99 cd/m'?

3 03 3.11 3 29

3.84 3.40 3.16

3.41 2.84 2.86

3.11 2.43 229

3.17 2.76 2.55

2.87 2.33 2.49

2.41 2.04 2.10

2.62 233 2.24

2.77 2.67 262

3.07 2.63 2.62

MAX =

S (h/AXvaaka) =

S (MAXpystyl =

UI(MIN/MAX)=

2.68 251 1 99

2.75 2.80 278

3.41 4.15 3 83

3 18 7.95 6 97

3 09 7.82 3 88

2.91 462 2.93

2.83 5.21 4 39

285 628 435

336 576 315

3.47 4 09 2.64

1 1.68 cd/m,

208.61 ya

109.48 %

0.71

3.39

6.12

667

597

5.29

549

4.28

4.12

303

510
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kannettauaam PC: hen perustuua
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