
Wnioski:

· Oprawa promiennikowa wyposażona w dwie 2000 W lampy daje regularną i skupioną wiązkę,
nawet przy dużej odległości i wysokim poziomie mocy wyjściowej.

· Dobra jednorodność emisji powinna umożliwić uzyskanie dobrze kontrolowanego rozkładu
natężenia napromieniowania, nawet przy połączeniu kilku opraw oświetleniowych (bez względu
na układ).

· W dalszych testach (w normalnych warunkach eksploatacyjnych z lampami 2000 W)
zauważyliśmy dobrą jakość tej oprawy promiennikowej  (nie stwierdzono żadnego przegrzewania,
żadnych punktów gorących uzwojenia ani żadnych odkształceń).

Komentarze:

Załącznik 1: Pomiar natężenia napromieniowania w odległości 100 cm.
Poziom natężenia napromieniowania jest wysoki i może osiągać wartości powyżej 5100 W/m2 w
najwyższym punkcie. Szerokość wiązki (dla poziomu natężenia napromieniowania równego 50%
maksimum) wynosi około 33 cm.

Załącznik 2: Kartografia dwuwymiarowa natężenia napromieniowania w odległości 100 cm.
Odniesienie (x=0, y=0) znajduje się na środku oprawy promiennikowej, pomiędzy dwoma odbłyśnikami.
Ox jest osią poprzeczną [rzędnych?], a Oy – osią wzdłużną [odciętych?].

Załącznik 3: Kartografia trójwymiarowa natężenia napromieniowania w odległości 100 cm.
Odniesienia są takie same, jak w kartografii dwuwymiarowej natężenia napromieniowania.

Załącznik 4: Pomiar natężenia napromieniowania w odległości 150 cm.
Poziom natężenia napromieniowania osiąga wartości powyżej 2300 W/m2 w najwyższym punkcie, a
szerokość wiązki wynosi około 45 cm.

Załącznik 5: Kartografia dwuwymiarowa natężenia napromieniowania w odległości 150 cm.

Załącznik 6: Kartografia trójwymiarowa natężenia napromieniowania w odległości 150 cm.

Załącznik 7: Natężenie napromieniowania poprzecznie.
Ta oprawa promiennikowa ma bardzo skupioną wiązkę, nawet przy większych odległościach. Tylko
poniżej 100 cm można zaobserwować konsekwencję [zastosowania] podwójnych [dwóch?] odbłyśników
(dwa punkty szczytowe natężenia napromieniowania).

Załącznik 8: Pomiar natężenia napromieniowania w odległości 150 cm i ustawieniu pod kątem 45°.
Obróciliśmy oprawę  w Oy (osi podłużnej [odciętych?]), przy czym środek oprawy  pozostał ponad
odniesieniem (x = 0, y = 0). Wiązka wciąż jest dobrze skupiona (szerokość wiązki około 55 cm) przy
maksymalnym poziomie natężenia napromieniowania sięgającym 1430W/m2, (przy x = -92cm ).

Załącznik 9: Kartografia dwuwymiarowa natężenia napromieniowania w odległości 150 cm i ustawieniu
pod kątem 45°.

Załącznik 10: Kartografia trójwymiarowa natężenia napromieniowania w odległości 150 cm i ustawieniu
pod kątem 45°.
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