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   פני השטח של משטחים צמודים– 4ציור 

     3סימן מוביל מטיפוס   .2.1.2.3

  :בדרישות שלהלן יעמוד )1.3.10ראו הגדרה  (3סימן מוביל מטיפוס   

 .   לפחותמ" ס3יהיה רכיב הפיזי מעל פני הדרך ה של ניםהעליו פניוגובה  .א

 .םחבר בין שני יעדייהוא ו,  בכפוף לאמור להלן ,רציףאחיד והרכיב הפיזי יהיה  .ב

 : רציפויות ברכיב הפיזי- אי  .ג

  כגון חזית מסחרית בשטח חוץ או,ויציאתל והמשמשים לכניסת קהל קיר שלאורכו פתחים .1

 .3סימן מוביל מטיפוס שמש ילא , חזית בתי עסק בתוך קניון

 '; מ0.5- מ אינו גדולאפשר שלאורך הרכיב הפיזי תימצא נישה שעומקה מחזית הרכיב  .2

 מקומית רציפות- איהיה תרכיב הפיזי ב אפשר ש, לעילג המצוינים- ים ב ולמרות האמור בפרט .ד

קיימת דלת סובבת שנפתחת המקומית הרציפות - בתחום איאם . ' מ1.2- אינו גדול משאורכה 

   .)5(סגור- רגיל מצבמסוג תהיה  הדלת ,שלאורך הרכיבלתחום המעבר 

  בתחוםגובהו מעל פני הדרך יהיה , כגון בית אחיזה או חבל, בלבדנועד לעקיבה ביד הרכיב  .ה
 .מ" ס110 – מ" ס85

 . בהםפסלהיתעלולות היד או אצבעותיה ש או חלקים נעים לא יהיו בו חלקים חדים

 :הפיזיאיתור הרכיב   .ו

 תחוםב יחוברו לרכיב פיזי יציב ,כגון בית אחיזה או חבל ,בלבדנועד לעקיבה ביד ה הרכיב קצות .1

   ;שבפרט ההגבהים 

 ; יאותר באמצעות סימן מאתרהוא   - דרך ציבורית לצמוד למדרכה או הרכיב קצה אם  .2
או , 2מטיפוס  או 1מן מוביל מטיפוס  או שקצוותיו יחוברו לסי,ברציפות עד ליעדהרכיב יימשך 

לפי , היעדאת באופן שיאפשר לזהות בקלות את המשך הסימן המוביל או , סימן מאתרשיחוברו ל

            .ןיהעני

    .' מ3- מ גדול אם רוחב הרחבה , חוץ לא ישמש קיר סימן מובילבשטחישברחבות   .ז
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בדרך כלל  וגודלו יהיה ,מכשיר המדידה לפי הוראות יצרן וקבעיי ותמשטח המדידה המזערימידות . 2.1.2- ב

  .הכל לפי הוראות היצרן, יהיה יבש ונקיהמשטח  ;אף פחות מכך ספורים ונטימטריםס

  ותיקביעת הניגוד החז  .2.1.3- ב

   :כמפורט להלן קובעים את הניגוד החזותי   

 את מקור התאורה לפי ייעוד בוררים, למכשיר המדידה יותר ממקור תאורה פנימי אחד אם  .2.1.3.1- ב

 .1- טבלה בב כמתוארהמשטח 

 או את בהיקות )Y( המשטח החזרּותמודדים את ו) 1.בציור ( אמשטח להמכשיר את  מצמידים  .2.1.3.2- ב

ד בטבלה  בנספח כדוגמת הטופס ש  בטופס מדידות ורושמים את הנתונים3 מודדים  ).L(המשטח 

 מודדים) 2.בראו ציור ( מכיל תערובת גוונים או צורות הוא, כלומר, אינו אחידאם המשטח . 1- ד

  .  צורותהגוונים או התערובת  מייצגות אתהשונות כ "בסה נקודות 10- את פניו ב

 )L(או בהיקות המשטח ) Y(מדידת החזרות המשטח ע החשבוני של תוצאות הממוצאת  מחשבים  .2.1.3.3- ב

  . 2.1.3.2-  בבסעיף 

    .ביחס למשטח בשלעיל  2.1.3.3- ב – 2.1.3.2-  בחוזרים על סעיפים   .2.1.3.4- ב

  

  :לפי הנוסחהמחשבים את הניגוד החזותי   .2.1.3.5- ב
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A

BA

Y

YY
 C    

  :שבה 

AY - הבהיר יותר  הממוצעת של המשטח החזרּותה   

BY - הכהה יותר הממוצעת של המשטח החזרּותה  

C    -  באחוזים(הניגוד החזותי(  

  

  .1- ד  כדוגמת הטופס שבנספח ד בטבלה בטופס) C( רושמים את הניגוד החזותי 

  : הערה 

  .בהתאמה, LB-  וLA משתנים ב, YB-  וYA יםיש להחליף את המשתנ, L בהיקותהמודדים את אם 

  .2- הטופס בנספח ד טבלה דטופס כדוגמת בומבצע המדידה פרטי מכשיר המדידה את רושמים 

  

  )סכמטי (בעת מדידהמשטח עם  מכשיר מדידה במגע – 1.ציור ב
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   אחידיםלמשטחים בעלי תערובת גוונים או צורות שאינם דוגמות – 2.בציור 

  

  

  )non-contact type instrument( מכשיר מדידה שלא במגע -   )Luxmeter(אור - מד   .2.2- ב

  : כמפורט להלן יהיוראוה- תכונותיו של מד  .2.2.1- ב

  חובר אליו באמצעות כבל מתאים ינפרד מגוף המכשיר ו יהיה תא המדידה שבו מצוי החיישן  . א

  ).3. בציור(   

 .))9( ערת שולייםהראו  (של עין אנושיתהיחסית ת לרגישות הספקטרימכויל האור - דמ  .ב
  : ותהער  

                     ;  לוקס10,000- יהיה גדול מהאור - של מדשהגבול העליון של תחום המדידה לא נדרש בתוך מבנה   .א  

  . לוקס לפחות120,000- יגיע להאור - מדתחום המדידה של הגבול העליון של למדידה בשטחי חוץ נדרש ש  .ב

  .  לוקס110,000- לכ  יכולה להגיעקרקעשל השמש  על פני ההישירה  עוצמת ההארה ,ביום קיץ בהיר ללא עננים       

 

  

  
  

   אור עם חיישן נפרד- מד – 3.בציור 
  
  

מומלץ לעשות שימוש במשטח גדול ככל ( מ לפחות"ס 50 ×מ "ס 50  יהיונמדדמשטח מידות כל   .2.2.2- ב

 יימדד על ידי הצבה של ,האמור לעילמששטחו קטן משטח . ים ויבשיםינק המשטחים יהיו. )אפשרה

   . לפחותמ"ס 50 ×מ "ס 50ו גודלשזה לצד זה עד לקבלת שטח כולל  משטחים זהים כמה


































