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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність розвитку методів метрологічного забезпечення вимірювань 

світлових величин обґрунтовується потребою в точних світлових вимірюваннях у 

багатьох галузях науки, техніки та сучасного побуту. Всесвітній розвиток 

світлових вимірювальних технологій у медицині, космонавтиці, сільському 

господарстві, мікроелектроніці, транспорті та багатьох інших напрямах потребує 

забезпечення простежуваності вимірювань на рівні країн. Науково-технічний 

прогрес та сучасне метрологічне обладнання провідних науково-дослідних 

метрологічних центрів зобов’язують підтримувати відповідний рівень точності 

вимірювань та функціональних можливостей метрологічного забезпечення 

вимірювань в Україні.  

Невід’ємною частиною забезпечення простежуваності вимірювань світлових 

величин є Державний первинний еталон (ДПЕ) одиниці сили світла, який очолює 

напрямок світлових вимірювань в нашій країні з 1996 року. Після здобуття 

незалежності, внаслідок скорочення парку вимірювальної техніки та тимчасове 

скорочення потреби у певних вимірюваннях, в Україні було втрачено напрями, 

пов’язані з вимірюваннями світлових величин імпульсного та періодичного 

оптичного випромінення. Проте актуальність вимірювань параметрів 

модульованого за часом світла постійно зростала. Це зумовлене поширеністю 

джерел світла (ДС) з функціональною залежністю освітленості від часу та впливом 

такого випромінення на психологічний і фізичний стани людини. Разом із цим в 

Україні розроблено комбіновані прилади (люксметр-яскравомір-пульсметр), 

спрямовані на вимірювання параметра модульованого світла – в країнах 

колишнього СРСР це коефіцієнт пульсації. Вимірювання та контроль рівня 

коефіцієнта пульсації є вимогою багатьох нормативних документів й 

обґрунтовується дослідженнями у медицині.  

Останніми роками зросла необхідність у зменшенні рівня енерговитрат, 

значна частина із яких відноситься до освітлення. Відповідно до багатьох програм 

з енергозаощадження створено та впроваджено в експлуатацію світлодіоди та ДС 

на їх основі. Основними перевагами світлодіодів є високий рівень світловіддачі 

(100…150) лм/Вт, розмаїття спектрів і форм, великий діапазон потужностей, 

високий показник передавання кольорів та значний термін експлуатації (більшій за 

100 тисяч годин). Суттєві переваги світлодіодів, порівняно з іншими ДС, сприяли 

їх використанню у багатьох галузях науки. На сьогодні, значна кількість наукових 

досліджень у провідних метрологічних центрах спрямована на визначення 

перспективності використання світлодіодів як еталонних ДС у процесах 

вимірювань редукованих та спектральних величин.  

Отже, зростає необхідність у створенні нових або вдосконаленні наявних 

точних методів вимірювань світлових величин. Вимірювання параметрів 

модульованого оптичного випромінення є частиною умов багатьох нормативних 

документів. Також, ураховуючи поширення світлодіодних ДС за різних напрямків 

метрологічної діяльності та їх суттєві переваги порівняно з іншими джерелами 

світла, є необхідність провести науково-дослідні роботи з аналізу перспективності 
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застосування світлодіодів для відтворення основної світлової одиниці 

вимірювання – сили світла (кд).  

Окремої уваги потребують вимірювання сили світла, які виконуються на 

відстанях більших за 10 м на різних дистанціях, в яких використовуються 

освітлювальні системи прожекторного типу. Серед них особливо відзначаються 

вимірювання на автомобільному та залізничному транспорті. Відповідно до 

багатьох нормативних документів у закон України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність», який набрав чинності від 01.01.2016, додано пункт 

«Контроль безпеки дорожнього руху і технічного стану транспортних засобів». 

Відтак, забезпечення високої якості виробництва і подальшого ефективного 

контролю освітлювальних систем дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) потребує 

розроблення та дослідження нового обладнання та методів, на основі яких можливо 

буде проводити калібрування (повірки) відповідних вимірників сили світла. 

Розроблення точних надійних та швидкодіючих методів високоточних 

вимірювань світлових величин та обладнання для їх реалізації є актуальним 

завданням, зважаючи на ту надзвичайно важливу роль, яку відіграють зазначені 

вимірювання в Україні. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами: 

1. Роботи з розробки та впровадження високоефективних екологічних 

джерел світла проводились в рамках роботи «Пошук та дослідження шляхів 

створення та застосування енергоефективних екологічних джерел енергії» № 230. 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1043 від 17 листопада 2008 р., 2009-

2011 рр. № ДР0109U002572; 

2. Роботи з удосконалення Державного первинного еталона одиниці сили 

світла проводились в рамках робіт «Забезпечення відтворення та зберігання 

одиниць вимірювань державними еталонами, що находиться у ННЦ «Інститут 

метрології» (шифр теми 06.05.00.02). Наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України № 7м від 22.05.15, реєстраційний номер №0115U003816, 

Обліковий номер № 0216U001477, № 0716U000534»; 

3. Роботи з удосконалення Державного первинного еталона одиниці сили 

світла проводились в рамках робіт «Удосконалення державного первинного 

еталона одиниці сили світла ДЕТУ 11-02-96» (шифр теми 06.01.11.23)». Наказ 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 4м від 22.05.15, 

реєстраційний номер №0115U003813, Обліковий номер № 0216U001474, 

№ 0716U000531; 

4. Роботи з удосконалення Державного первинного еталона одиниці сили 

світла проводились в рамках робіт «Забезпечення відтворення та зберігання 

одиниць вимірювань державними еталонами, що находиться у ННЦ «Інститут 

метрології» (шифр теми 06.05.00.02)». Наказ Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України № 4м від 13.06.16, реєстраційний номер №0116U006648, 

Обліковий номер № 0217U000636, № 0717U001645; 

Мета і завдання роботи. Метою роботи є розвинення методів відтворення 

та передавання одиниць сили світла, освітленості, освітлення та вимірювання 

параметрів імпульсного оптичного випромінення.  
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Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі взаємопов’язані 

науково-технічні завдання теоретичного та експериментального характеру: 

1. Проаналізувати та систематизувати наявні методи та особливості 

вимірювання світлових величин, виявити основні чинники, що визначають 

точність вимірювань. 

2. Провести теоретичні дослідження процесів відтворення і передавання 

одиниць безперервного та імпульсного оптичного випромінення. 

3. Розробити фізичні й математичні моделі процесів вимірювання 

світлових величин безперервного та імпульсного випромінення. 

4. На основі запропонованих моделей провести експериментальні 

дослідження впливу джерел похибок вимірювання та розробити методи їх 

мінімізації. 

5. Розробити метод відтворення одиниці сили світла на основі 

світлодіодного джерела світла та трап-детектора. 

6. Розробити обладнання для передавання одиниці освітлення та 

вимірювання параметрів імпульсного оптичного випромінення. 

7. Розробити та впровадити методи, що забезпечують підвищення 

точності вимірювання світлових величин безперервного та імпульсного оптичного 

випромінення. 

8. Розробити нормативну документацію для забезпечення 

простежуваності вимірювання пульсметрів. 

Об’єкт досліджень. Процес підвищення точності вимірювання світлових 

величин безперервного та імпульсного оптичного випромінення. 

Предмет досліджень. Еталонні засоби вимірювальної техніки і методи 

відтворення та передавання одиниць світлових величин безперервного та 

імпульсного оптичного випромінення.  

Методи досліджень. Експериментальні дослідження проводилися з 

використанням загально визначених метрологічних правил. Розроблення та 

обґрунтування запропонованих методів та методик вимірювань проводилися з 

використанням методів математичного та фізичного модулювання, 

диференціального та інтегрального числення, методів вимірювальної техніки. 

Вимірювання сили світла проводилися із застосуванням закону зворотних 

квадратів. Планування та опрацювання результатів експериментальних робіт 

виконувалися із застосуванням методів математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: 

1. Удосконалено метод відтворення сили світла на основі трап-детектора 

і кольорового вузькосмугового світлодіода з симетричним спектром 

випромінювання. 

2. Вперше запропоновано та реалізовано метод коригування результатів 

вимірювання відстані під час розрахунку сили світла неточкових джерел світла. 

3. Отримав подальший розвиток метод, який дозволяє враховувати 

похибки фотометрів, зумовлених модульованим оптичним випроміненням, під час 

вимірювання освітленості. 
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4. Вперше запропоновано метод врахування форми оптичного сигналу 

для метрологічного забезпечення вимірювань імпульсного оптичного 

випромінення. 

Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблено та сконструйовано стенд для калібрування (повірки) 

вимірників сили світла, з можливістю зміни відстані між джерелом та приймачем, 

з можливістю отримання просторового розподілу сили світла на вимірювальному 

екрані та забезпеченням повної відсутності фонових засвічень і відбиття від 

сторонніх об’єктів. 

2. Запропоновано метод коригування результатів вимірювання сили 

світла на різних відстанях, оснований на розробленому метрологічному стенді, 

суттєво спрощує процедуру вимірювань, підвищує точність та, внаслідок 

оптимізації вимірювання сили світла на різних відстанях, встановлює 

взаємозв’язок між різними нормативними документами і вимірювальними 

лабораторіями. 

3. Запропоновано метод відтворення сили світла з використанням 

напівпровідникового світлодіодного джерела світла з симетричним спектром 

випромінювання та трап-детектора без коригувального світлофільтра, що є 

частиною реалізації проектів зі створення еталонних світлодіодних ДС та основою 

для впровадження вимірювань світлових величин імпульсного оптичного 

випромінення. 

4. Впроваджено при модернізації Державного первинного еталона 

одиниці сили світла, в межах НДР та ДКР «Удосконалення Державного первинного 

еталона одиниці сили світла ДЕТУ 11-02-96», шифр теми 06.01.11.23 – обладнання 

для передавання одиниці освітлення і забезпечення вимірювання коефіцієнта 

пульсації.  

Розроблене обладнання забезпечило калібрування (повірку) пульсметрів, 

експозиметрів, фотометричних головок, імпульсних фотометрів та 

світловимірювальних ламп і світлодіодів з системою формування сигналів. Воно 

може використовуватись у інших метрологічних центрах для забезпечення 

відповідних вимірювань.  

5. Розроблено методику калібрування пульсметрів, фотометричних 

головок із системою графічного представлення результатів та імпульсних 

фотометрів, що є частиною становлення вимірювань світлових величин 

імпульсного та періодичного оптичного випромінення і важливим для 

забезпечення безпеки праці та охорони здоров’я. 

6. Розроблено проект національного стандарту України ДСТУ «Методика 

повірки. Люксметри. Яскравоміри. Пульсметри», в якому реалізовано метод 

урахування параметра форми оптичного сигналу, що підвищує точність 

вимірювання коефіцієнта пульсації світла. 

7. Розвинено метод дослідження пікового перевантаження роботи 

фотометрів, який дозволяє всебічно досліджувати вплив модульованого за часом 

світла, яке має місце в побутових джерелах світла і є важливою умовою при 

дослідженні фотометрів використано на ДПЕ одиниці сили світла.  
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Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У роботах, виконаних у 

співавторстві автору належить постановка завдання [1-2, 4, 8-10, 12-14], розробка 

методів [1-4, 6, 8, 13-14] та конструкцій [3, 6, 8, 9-10, 12] для його вирішення, 

аналізування [1-14] отриманих результатів. Роботи [5, 7, 11] виконані автором 

особисто. 

Апробація результатів. Основні положення та результати дисертаційної 

роботи оприлюднено та обговорено на VI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених і студентів: «Сучасний стан та перспективи розвитку 

системи технічного регулювання, метрології та якості», м. Одеса 2015 р.; XIV та 

XV Міжнародних науково-технічних конференціях: «Вимірювальна та 

обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015 та 

ВОТТП-15-2015)», м. Одеса; XIII Міжнародному науково-технічному семінарі 

«Неопределенность измерений: научные, законодательные, методические и 

прикладные аспекты», м. Мінськ (Білорусь) 2016 р.; IX та X Міжнародних науково-

технічних конференціях: «Метрологія та вимірювальна техніка» (Метрологія – 

2014 та Метрологія – 2016), м. Харків; Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів і молодих вчених: «Метрологічні аспекти прийняття рішень 

в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах», м. Харків, 2015 р. 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 28 

публікаціях, із яких 14 статей у періодичних виданнях, включених Міністерством 

освіти і науки України до переліку фахових видань України, що відповідають усім 

вимогам ВАК, із яких 6 статей у журналах, включених до міжнародних 

наукометричних баз; 1 брошура із зареєстрованою методикою; 1 проект 

національного стандарту України; 12 тез доповідей на наукових конференціях та 

семінарах, у яких додатково відбито результати роботи. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел і додатків. Загальний 

об’єм дисертації складає 187 листів друкованого тексту, у т. ч. 34 рисунків на 32 

листах, 14 таблиць на 14 листах, 3 додатків на 28 листах, перелік використаних 

джерел з 172 найменувань на 20 листах.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  
 

У вступній частині обгрунтувано актуальность теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету й завдання досліджень, визначено наукову новизну, 

практичне значення та цінність отриманих результатів. 

У першому розділі здійснено аналіз відомих зарубіжних та вітчизняних 

наукових методів вирішення зазначеної проблеми. Проведено аналіз становлення 

метрологічного забезпечення вимірювань світлових величин в Україні. Досліджено 

основні етапи розвитку світлових вимірювань у Світі та еталони, пов’язані з ними. Із 

аналізу наукових праць та нормативних документів, у яких описано методи та засоби 

вимірювання світлових величин, отримано важливі теоретичні та методичні засади для 

організації досліджень. У розділі окреслено напрями наукового дослідження й описано 

матеріальні та ідеологічні засади проведення робіт. Детально досліджені методи 
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виявлення та розрахунку похибок фотометрів, зумовлених впливом модульованого за 

часом світла. Проаналізовано методи вимірювання та напрями використання 

імпульсних ДС та світлових вимірювань з функціональною залежністю від часу. 

У другому розділі представлено результати експериментальних досліджень 

джерел світла в процесах відтворення, передавання та збереженні одиниці сили 

світла [1]. Досліджувалися умови роботи світловимірювальних ламп типу СИС 

[1, 2] та похибки, що виникають під час їх юстування [1]. Основними об’єктами 

дослідження були похибки, зумовлені системою живлення (зміною опору 

перехідних контактів; відхиленням напруги живлення від номінального значення) 

та юстуванням ламп (відмінностями у формі та положенні тіла розжарення; 

впливом габаритних розмірів оптичної пастки та щитка; впливом зміни відстані 

між ДС та приймачем випромінення). Частина похибок виникає внаслідок взаємодії 

випромінювання лампи з установкою (світловимірювальною лавою), на якій 

виконуються вимірювання. Відбувається розсіювання випромінення на краях 

діафрагм та, в певних випадках, на стінках установки. За світловимірювальною 

лампою [15] необхідно встановлювати пастку оптичного випромінення, яка може 

зумовлювати істотні похибки.  

Перелічені причини і кінцеві розміри тіла розжарення лампи призводять до 

відхилень від зручної моделі – закону зворотних квадратів. Окрім того, нитки 

розжарення деяких ламп (СИС 107-1500, СИС 107-1000, СИС 107-500 і СИС 40-

100) виконано у виді спіралі. Більш важливо те, що, залежно від кута 

спостереження, змінюється площа ділянок нитки розжарення лампи, які 

спостерігаються, це явище муару – виникнення узору в процесі накладення 

періодичних структур. Результати експериментальних досліджень впливу 

зазначених джерел похибок [1] на силу світла (таблиця 1) дають підтвердження 

проведеним теоретичним оцінкам [16].  

 

Таблиця 1 – Максимальні значення впливу джерел похибок на силу світла  

Лампа 
СИС 

107-1000 

СИС 

107-500 

СИС 

107-35 

СИС 

40-100 

СИС 

10-10 

СИС 

10-5 

Зміна сили світла за зміни напруги 

живлення на 1 В, кд 
30 13 1 7 3,5 1,6 

Зміна сили світла за зміни опору  

на 0,4 Ом, кд 
74 18 1,4 5,2 2,4 1,6 

Зміна сили світла за зміни нахилу 

лампи  

на 0,1 рад, % 

10,1 12,0 1,2 5,2 1,2 1,6 

Зміна сили світла під час переміщення 

фотометра на 0,05 рад, % 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Зміна сили світла під час 

установлення/вилучення щитка, % 
3,2 0,9 0,1 0,8 1,2 0,6 

Максимальна оцінка впливу пастки  

на силу світла,% 
4 4 4 4 4 4 

Максимальна оцінка впливу екрана 

 на силу світла, %  
3 3 3 3 3 3 

Максимальна оцінка впливу пастки  

на поправку до відстані, % 
1 1 1 1 1 1 
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Аналізуючи дані з таблиці 1 можна стверджувати, що різноманіття реалізацій 

світловимірювальних ламп та відмінності за умов проведення вимірювань 

викликають збільшення невизначеності відтворення та передавання одиниці сили 

світла [17]. Результати теоретичних та експериментальних досліджень засобів та 

методів метрологічного забезпечення вимірювань світлових величин були 

зумовлені проведенням модернізації ДПЕ одиниці сили світла відносно концепції 

переходу від зберігання і передавання світлових одиниць за допомогою 

світловимірювальних ламп до зберігання і передавання за допомогою приймачів. 

Представлені результати стали основою для проведення дослідження щодо 

перспективності використання еталонних джерел світла на основі 

напівпровідникових світлодіодів [3]. Було запропоновано метод відтворення 

одиниці сили світла на основі використання абсолютного приймача зі 

стовідсотковою квантовою ефективністю (трап-детектора) та світлодіодних ДС [4]. 

Були проведені теоретичні дослідження невизначеності спектральних величин за 

відтворення та передавання одиниці сили світла. 

Для оцінювання застосовності методу проведено порівняльний аналіз 

наявних на сьогодні методів (методу на основі монохроматичного джерела та 

методу на основі світловимірювальної лампи типу СИС) та запропонованого 

методу. Як критерій для порівняння обрано спектральні вимірювання. Результати 

такого аналізу представлено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 –Невизначеності спектральних величин за відтворення одиниці 

сили світла 

Складові невизначеностей  

Метод  

Відтворення Передавання 

ДС типу А 
Світлодіодне 

ДС 

Монохро-

матичне ДС 
ДС типу А Світлодіод 

Вимірювання фільтра,% u = 0,03 u = 0 u = 0 u = 0,03 u = 0,03 

Вимірювання спектра 

випромінення,% 
u = 0 u = 0,11 u = 0 u = 0,11 u = 0,11 

Неподавлене 

випромінення,% 
u = 0,14 u = 0 u = 3,2 10-3 u = 0,14  u = 0 

Апаратне розширення, % u = 0 u = 0,1-0,14 u = 0 u = 0,1 u = 0,1 

Метод інтегрування, % u = 6 10-3 u = 0,11 u = 0 u = 6 10-3 u = 6 10-3 

Сумарна спектральна 

невизначеність, % 

(k = 1) 

u = 0,29 u = 0,37 u = 0,006 u = 0,42 u = 0,23 

 

Аналізуючи таблицю, можна стверджувати, що кожний із методів має свої 

переваги. Відносно використання світлодіодних ДС сумарна спектральна 

невизначеність суттєво перевищую невизначеність для монохроматичного ДС, 

тому було запропоновано новий метод відтворення.  

Запропонований метод полягає у використанні властивостей функції V(λ). 

Замість світлодіодів із широкою полосою випромінення та декількома піками 

запропоновано використовувати симетричні вузькосмугові світлодіоди [5]. 
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Виходячи з визначення кандели, сила світла є одиницею світлового потоку в 

тілесному куті: 

 

0

( ) ( )LEDK V d  


   ,      (1) 

 

где Φ – світловий потік, лм; 

К – 683 лм/Вт, коефіцієнт для взаємозв’язку фотометричних та 

енергетичних одиниць; 

ΦLED – спектральна густина потужності випромінювання світлодіода;  

V(λ) – відносна спектральна світлова ефективність для денного зору 

людини.  

Запропоновано розкласти функцію V(λ) в ряд Тейлора. Результатом такого 

розкладання стає вираз: 
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де ФLEDi – значення спектральної густини потужності світлодіодів, які 

вимірені на рівновіддалених довжинах хвиль λi; 

Δλ – відстань між λi; 

V0 – значення V(λ) у точціλ0; 

V′ – перша похідна V(λ) у точці λ0; 

V″ – друга похідна V(λ) у точці λ0; 

Проводити вимірювання Фi потрібно на всіх довжинах хвиль λi, де значення 

Фi відрізняється від нуля.  

Перший член рівняння (2) є інтегральною потужністю Σ(ФLEDiΔλ) 

випромінювання з максимумом спектра світлодіода в точці V0. Потужність може 

бути вимірена неселективних приймачем і не вимагає точного знання спектра 

випромінювання світлодіода. Другий член рівняння (2) включає першу похідну 

функції V(λ). Використання світлодіодів із симетричним спектром призводить 

значення другого члена V' ∑(λi  - λ0)·Φi до малих чисел. Тому на далі воно 

приймається рівним нулеві.  

Основна ідея запропонованого методу полягає в тому, що нульова точка V0 

довжини хвилі випромінення світлодіода вибирається у такий спосіб щоб друга 

похідна функції V(λ) була мінімальною (рис. 1), в ідеальному випадку – рівною 

нулю. Такими ділянками будуть області перегинів функції V(λ). Отже, у 

відповідності з результатами розрахунків, для областей перегинів функції V(λ) 

третій член виразу (V"/2)∑(λi  - λ0)
2·Φi буде малим. 
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Рисунок 1 – Розподіл другої похідної функції V(λ) 

 

У результаті перший член не вимагає вимірювання спектра – це вимір 

інтегральної потужності, другий – зникає внаслідок симетрії контура, а вплив 

третього, єдиного члена зі спектральною складовою, стає істотно меншим. Аналіз 

застосовності методу можна виразити через відношення результатів для 

розрахунку Ф за формулою (1) і Ф за формулою (2), представлених у таблиці 3 для 

точок V0. Розрахунки проводилися з кроком 1 нм для різних напівширин спектрів 

світлодіодів у обох областях перегинів функції V(λ) і у максимумі функції V(λ). 

 

Таблиця 3 – Аналіз застосовності методу  
Напівширина, 

нм 
3 8 10 12 14 16 20 30 50 

Зелена 

область,нм 
515 515 515 515 515 515 515 515 516 

Відношення 1,000052 1,001224 1,001791 1,002175 1,002298 1,002124 1,000905 1,006018 1,004872 

Червона 

область, нм 
593 593 593 593 593 593 594 595 595 

Відношення 1,000049 1,000241 1,000252 1,000179 15Е-8 1,000301 1,000298 1,000772 1,006957 

У максимумі 

V(λ),нм 
555 555 555 555 555 555 555 555 555 

Відношення 1,000001 1,000151 1,000319 1,000565 1,000909 1,001356 1,002532 1,004968 1,034221 

 

Порівнюючи результати, отримані для точок в околиці 515 нм і 593 нм із 

результатами на позначці 555 нм, можна стверджувати, що запропоновані місця 

розміщення світлодіодів, за умов немонохроматичного спектра, дозволяють 

досягти більш високої точності. 

Установлення точок перегину функції V(λ) (Рис. 1) свідчить, що найкращою 

областю за напівширини 10 нм є інтервал довжин хвиль (590…625) нм, де значення 

другої похідної буде мінімальним. Зелена область спектра на рис. 1 не має лінійної 

ділянки, і тому, за вибору спектра світлодіода, буде великий внесок невизначеності, 

зумовлений неточністю вимірювання V0. 

Точність вимірювання на основі запропонованого методу визначається 

третім членом виразу (2). Кількісно оцінити підвищення точності можна через 

відношення третього члена виразу (2) і результату Ф за (1).  
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Складністю реалізації методу залишається істотна залежність точності 

встановлення V0. Для точок перегину відхилення на 1 нм дає відхилення 

результатів на рівні 1,5 %. Для дотримання вимоги у точності на рівні 0,1 % 

необхідно вимірювати максимум спектра світлодіода з точністю 0,05 нм. Реалізація 

запропонованого методу дає можливість істотно знизити вимоги до точності 

вимірювання спектральної густини потужності світлодіода, яка є однією з 

основних складових невизначеності за відтворення одиниці сили світла. 

Третій розділ. Важливим напрямом у розвитку метрологічного забезпечення 

вимірювань світлових величин є роботи із упровадження світлових одиниць з 

функціональною залежністю від часу інтенсивності випромінення (освітлення, 

світлової експозиції, світлової енергії) [6].  

Відтворення одиниці освітлення Θ на сьогодні в ДПЕ одиниці сили світла 

засновується на прямих вимірюваннях сили світла, попередньому вимірюванні 

коефіцієнта послаблення модулятора і частоти надходження світлових імпульсів 

від світловимірювальної лампи [1, 3, 6]. Запропонований у другому розділі метод 

[5] дає можливість забезпечити відтворення одиниці освітлення з використанням 

вузькосмугового світлодіода. 

Для передавання одиниці освітлення (кд·с) робочим еталонам та засобам 

вимірювальної техніки розроблено обладнання [7], яке, після проведення 

модернізації ДПЕ одиниці сили світла [3, 6], додано до складу установки для 

передавання розміру одиниць сили світла, освітленості та освітлення. Обладнання 

складається з стабілізованого джерела живлення (рис. 2), системи формування 

оптичних сигналів спеціальної форми та групи еталонних імпульсних джерел 

оптичного випромінювання. Основним активним елементом ДС є потужні 

світлодіоди (рис. 2) [18].  

 

 
а   б 

а – джерело імпульсного оптичного випромінювання; 

б – зовнішній вид джерела живлення з генератором. 

Рисунок 2 – Обладнання для передавання одиниці освітлення 

 

Результати вимірювання реєструвалися імпульсним фотометром та 

оброблювались на персональному комп’ютері з використанням спеціального 

програмного забезпечення. Одним з найважливіших параметрів світлового 

імпульсного оптичного випромінення є амплітуда коливання рівня освітленості - 

коефіцієнт пульсацій [8, 19].  
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Упровадження до ДПЕ одиниці сили світла можливості відтворення, 

зберігання та передавання одиниці освітлення дало можливість забезпечення 

простежуваності пульсметрів, імпульсних фотометрів та експозиметрів [17]. 

Відомо, що більшість штучних джерел світла мають частоту модуляції, яка 

дорівнює 100 Гц (подвійній частоті мережі живлення). Найбільший вплив на 

зоровий аналізатор людини справляє амплітуда зміни рівня сигналу. В Україні та 

країнах колишнього СРСР для визначення рівня зміни оптичного сигналу 

використовується коефіцієнт пульсації (Кп, %). У нормативних документах 

України використовуються формула розрахунку коефіцієнта пульсації: 

 

max min( )
100.

2
п

ave

E E
K

E


       (3) 

 

де Emax, Emin – відповідно максимальне і мінімальне значення освітленості за 

період її коливання, лк;  

Eave – середнє значення освітленості за той же період, лк. 

Точного визначення Eсер в державних будівельних нормах не наведено. 

Відповідно до різних нормативних документів середнє можна обчислювати як 

(Emax + Emin) /2, або як 
0

1
( )

T
E t dt

T
 , де Е(t) – залежність освітленості від часу. 

Результати, залежно від обраного середнього, можуть відрізнятися. Для різних 

форм зміни освітленості величина середнього, обчислена за інтегралом, сильно 

залежить від конкретної форми, можливі відмінності в десятки відсотків від 

середнього, обчисленого як (Emax+Emin)/2. Було проаналізовано особливості 

функцій залежності освітленості від часу і показано, що найменші похибки 

досягаються за визначення величини пульсації з середнім, яке обчислюється як 

середнє між мінімальним і максимальним значенням: 

 

max min

max min

( )
100.

( )
п

E E
K

E E


 


     (4) 

 

У країнах колишнього Радянського Союзу коефіцієнт пульсації 

розраховується за формулою: 

 

max min

0

( )
100.

( )
2

п T

E E
K

E t dt

T


 


     (5) 

 

Для характеристики форми зміни освітленості запропоновано параметр 

форми (ПФ) [7, 9] – величина, визначена як відношення середнього, визначуваного 

як середнє між мінімальною і максимальною освітленостями до середнього, 

визначуваного за допомогою інтеграла за періодом зміни, за формулою [20]:  

 

max min

0

( )
ПФ .

2 ( )
T

Т E E

E t dt

 



       (6) 
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Експериментальне дослідження [9] впливу відмінностей методу розрахунку 

коефіцієнта пульсації проведено у місцях громадського користування (магазинах, 

метрополітені, аптеках тощо). Дослідження форм залежності освітленості від часу 

проводилося за допомогою первинного імпульсного фотометра з частотою вибірки 

8 кГц, що дає можливість реєструвати високочастотні коливання світла. У кожному 

об'єкті дослідження виконувалися вимірювання в п'яти місцях, які значно 

відрізнялися за освітленістю. Всього проведено близько ста вимірів функцій зміни 

освітленості від часу. За цими результатами розраховано коефіцієнти пульсацій і 

відношення середніх освітленостей, визначених за формулою (4) і за формулою (5). 

Гістограму розподілу коефіцієнтів пульсацій за формулою (4) представлено на 

рис. 3. Вертикальна вісь характеризує частоту знаходження результатів 

вимірювання коефіцієнтів пульсації у відповідному інтервалі. 

 

 
Рисунок 3 – Гістограма розподілу коефіцієнтів пульсацій 

 

Видно, що значна частина громадських місць освітлюється з порушенням 

норм. Гістограму розподілу відношення середніх за формулою (6) наведено на 

рис. 4.  

 

 
Рисунок 4 – Гістограма розподілу параметра форми 

 

Параметр форми змінюється від 1 до 1,11, тобто відрізняється від одиниці 

більше ніж на 10 %. Середня величина параметра форми за проведеними 
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вимірюваннями 1,035. Ураховуючи, що за результатами вимірювань зафіксовано 

коефіцієнт пульсацій від 1,5 % до 56 %, а у паспортах і наявних приладів не 

уточнюється, яке саме визначення коефіцієнта пульсацій використовується у 

приладі, очевидне істотне джерело систематичних похибок за вимірювань 

пульсметрами.  

На основі отриманих експериментальних результатів обгрунтовано 

необхідність доповнити державні будівельні норми уточненою формулою для 

розрахунку коефіцієнта пульсацій, а саме, формулою (4).  

На основі досліджень показано необхідність доповнити нормативну 

документацію ДС та освітлювальних приладів вимогою указувати параметр ПФ за 

формулою (6). Відсутність даних стосовно ПФ зумовлює похибки вимірювань 

коефіцієнта пульсацій, більші за 10 %. Відносно пульсметрів, у яких незазначено, 

як саме розраховується коефіцієнт пульсацій, ситуація може бути нормалізована, 

якщо в сертифікаті калібрування або свідоцтві про повірку точно вказувати умови 

проведення вимірювань, зокрема, ПФ у процесах повірки або калібрування [21-22]. 

Для цього всі установки, на яких проводяться повірки або калібрування 

пульсметрів, повинні бути атестованими за параметром форми джерел 

випромінення, що використовуються. 

Під час розроблення нових типів пульсметрів або вибору типу пульсметра 

для придбання, потрібно визначити, за якою саме формулою прилад визначає 

коефіцієнт пульсацій, та обрати такий, що може вимірювати коефіцієнт пульсацій 

за формулою (4). Зрозуміло, що найбільш повна інформація, за якою можливо 

визначити будь-який параметр, що характеризує пульсації, отримується за Е(t) – 

залежністю освітлення від часу, виміреною з частотою набагато вищою, ніж 

частота пульсацій. Саме такі прилади необхідні, щоб забезпечити іншу гілку 

вимірювань світлових величин періодичного та імпульсного випромінення [22].  

Реалізація методу, який включає використання ПФ, додано до проекту 

ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Люксметри. Яскравоміри. Пульсметри», 

який перебуває на стадії узгодження. Розроблення ДСТУ «Метрологія. Методика 

повірки. Люксметри. Яскравоміри. Пульсметри» [27] – один із основних етапів 

становлення метрологічного забезпечення вимірювань світлових величин 

імпульсного оптичного випромінення в Україні. Також розроблена методика 

калібрування пульсметрів, яка поширюється на еталонні ЗВТ (пульсметри, 

фотометричні головки зі системою графічного представлення результатів та 

імпульсні фотометри) [28].  

Впровадження, під час модернізації, до ДПЕ одиниці сили світла 

вимірювання світлових величин імпульсного оптичного випромінення дали 

можливість не лише забезпечити простежуваність пульсметрів [23], а і реалізувати 

вимоги, описані Міжнародною комісією з освітленості (МКО)  №69 та у 

ДСТУ ISO/CIE 19476:2014. Під час виконання робіт та проведення аналізу вимог 

до визначення метрологічних характеристик обладнання для вимірювань сили 

світла розвинено метод визначення амплітудного коефіцієнта с та похибки 

пікового перевантаження f10 [7, 8]. 

Під час вимірювання за методом МКО для освітлення приймача 

використовують два безперевних джерела світла з двома джерелами живлення. 
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Перед однією з ламп встановлюють механічний модулятор, якій вручну 

повертають для отримання розподілу освітленості у формі трапеції. За 

результатами вимірювань теоретично розраховують середнє значення освітленості 

для всіх кутів, тобто для повного оберту на 360 градусів. Потім включаються 

обидва режими вимірюються покази приймача, та розраховують величину f10, яка 

характеризує фотометр. 

Використання сигналу у формі трапеції не може давати повну інформацію 

щодо вимірювання фотометрами модульованого світла. Складнощі реалізації 

методу також пов’язані із відхиленням форми від трапеції, що є важливим при 

розрахунку площі отриманого сигнала і вносить відхилення до результатів. 

Дослідження, що були проведені [7, 20], дали підстави для вдосконалення методу 

МКО Пропонується на основі розробленого обладнання розширити можливості 

методу дослідження фотометрів. На відміну від методу МКО, в даному випадку 

використовується одне термостабілізоване світлодіодне ДС з генератором 

сигналів. Контроль форми сигналу виконується на еталонному імпульсному 

фотометрі. Блок-схема установки для проведення вимірювань наведено на рис. 5.  

 

 
Рисунок 5 – Блок-схема установки для дослідження впливу модульованого 

випромінення  

 

Спрощується процедура проведення вимірювань. Замість перемикання між 

двома лампами та юстуванням їх режимів, запропоновано використання генератора 

сигналів зі світлодіодним ДС, який встановлюється в стаціонарний режим  та 

вимірюється освітленість Xstady-state. Після цього до рівня стаціонарного сигналу 

Xstady-state додається періодична складова Xpulse і вимірюється поєднаний сигнал 

Xsuperimposed. = Xstady-state + Xpulse.Отримані результати підставляють до формули: 
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Зміна форми сигналу, шпаруватості та частоти дає можливість провести 

всебічне дослідження фотометрів, в умовах які максимально наближені до 

реальних вимірювань. Вимірювання зі шпаруватістю 2 та сигналом у формі 

синусоїди відтворює випромінювання газорозрядних джерел світла [20].  

Розроблені обладнання та методи забезпечили розширення функціональних 

можливостей ДПЕ одиниці сили світла в напрямку забезпечення калібрування та 

повірки пульметрів, фотометричних головок з системою графічного представлення 
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результатів, імпульсних фотометрів, світловимірювальних ламп і світлодіодів із 

системою формування сигналів, що до сьогодні не було вирішено. 

У четвертому розділі запропоновано метод корекції результатів 

вимірювання відстані під час розрахунку сили світла неточкових джерел оптичного 

випромінення. Отримано просту аналітичну формулу, що дозволяє вносити 

поправку до відстані між джерелом оптичного випромінювання і приймачем, яка 

істотно, на десятки відсотків, збільшує точність вимірювання сили світла. Завдяки 

розробленому методу підвищено точність вимірювань та зменшено вимоги до 

вимірювальних лабораторій більше ніж у 5 разів [10]. 

У рамках дослідних робіт розроблено, виготовлено і досліджено 

метрологічний стенд, який призначено для калібрування (повірки) вимірників сили 

світла світлових приладів ДТЗ, а також вимірювання світлотехнічних 

характеристик фар дальнього і ближнього світла, який використовувався у 

процесах при досліджень. У загальному виді стенд (рис. 6) можна структурно 

розділити на три основні частини: джерело випромінювання; приймач оптичного 

випромінення (фотометр цифровий ТЕС 0693); пересувний екран із координатною 

сіткою.  

 

 
Рисунок 6 – Схема стенда 

 

Матеріальною базою для проведення вимірювань був стенд і еталонний 

телецентричний освітлювач ЕТО-2 фірми «Мета». Експериментально досліджено 

та проаналізовано джерела похибок, що можуть виникнути під час калібрування 

(повірки) відповідного обладнання або безпосередньо внаслідок впливу зовнішніх 

світлових приладів [10-12]. У таблиці 4 наведено значення похибок за вимірювання 

сили світла для стенда і «ЕТО-2» [24].  

Проведені вимірювання дозволяють оцінити чинники, що впливають на 

достовірність результатів вимірювання, і вжити заходи щодо їх усунення або 

корекції.  

Аналіз результатів вимірювань, отриманих у процесі дослідження стенда [25] 

демонструє істотну відмінність у силі світла, обчисленій з різних відстаней між 

джерелом та приймачем (рис. 7). Основна складова похибки вимірювання сили 
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світла за таких умов полягає у складності визначення початкової точки 

вимірювання відстані. Сила світла є характеристикою джерела оптичного 

випромінювання, яка, у відповідності до моделі точкового тіла, розраховується за 

законом обернених квадратів. При вимірюваннях на автомобільному транспорті, де 

джерелом оптичного випромінювання виступає відбивна система прожекторного 

типу, результати отримують із суттєвими похибками. Ситуація ускладнюється тим, 

що в Україні, на різних стадіях конструювання та подальшого контролю джерел 

світла і відповідного вимірювального обладнання, вимірювання повинні 

проводитися на різних дистанціях.  

 

Таблиця 4 – Порівняльна характеристика похибок вимірювання сили світла 

освітлювача та стенда 
Джерело похибки Похибка, % 

Тип похибки 
Прилад  Стенд «ЕТО-2» 

Перехідні контакти 3 % 1 % Систематична 

Похибки системи живлення 0,5 % 3 % Систематична 

Стабільність у часі 0,5 % 0,5 % Випадкова 

Відбите випромінення 1 % 8 % Випадкова 

Фонове засвічення (0,5…9,5) % (0,5…9,5) % Випадкова 

Юстирування екрана (за довжиною) 3 % 5 % Випадкова 

Юстирування екрана (за координатою) (2…6) % (3…13) % Випадкова 

Усереднювання за діаметром головки 

фотометричної 
(2,5…5) % (2,5…5) % 

Систематична 

Корекція за V(λ) (3…5) % немає у складі  

обладнання 

Систематична 

Температурна залежність чутливості приймача 6 % Випадкова 

 

Експериментальні дослідження проводилися із використанням трьох 

автомобільних фар і освітлювача з трьома різними діаметрами вихідного отвору на 

відстанях (3...23,6) м. На графіку (рис. 7) представлено результати вимірювань для 

лампи № 1 (крива 1) зі складу ДС стенда. Під час проведення дослідження 

експериментально встановлено [10, 11], що зі збільшенням відстані значення сили 

світла змінюється. 

 

 
Рисунок 7 – Розподіл сили світла за різних відстаней  

 

Зміни сили світла (крива 1) на відмітках 3 м і 23,6 м відрізняються більше ніж 

на 50 %. Такі значення похибки неприйнятні ні для яких видів вимірювання. 
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Істотна зміна сили світла, залежно від відстані, стала підставою для розроблення 

методу корекції результатів вимірювання сили світла [13, 14]. Запропоновано 

вводити поправку за вимірюваннями на двох відстанях (3 і 5 метрів), і з її 

допомогою оцінювати результати, які отримали б за вимірах на великій дистанції. 

Проводити вимірювання на стендах такої довжини значно зручніше і простіше, ніж 

обладнати оптичні лави, довжина яких перевищує 20 м. 

Для визначення поправки до відстані, необхідної для корекції результатів, 

отримано аналітичну формулу. Прирівнявши сили світла на відстанях 3 м і 5 м, 

розраховується добавка до виміреної відстані, яка мінімізує розбіжності у силі 

світла на цих відстанях: 

 

3
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        (9) 

 

де Е3 – освітленість на відстані 3 м; 

Е5 – освітленість на відстані 5 м; 

L3, L3 – відстань 3 м і 5 м між джерелом випромінювання і приймачем 

відповідно. 

Формула (9) встановлює залежність між двома дистанціями й 

освітленостями, відповідних зазначеним відстаням. Результати, отримані із 

застосуванням цієї формули, представлено на рис. 7 (крива 2).  

Отже результатом розрахунку сили світла є вираз із урахуванням 

формули (9): 

 
2( )E I L    .      (10) 

 

Опрацювання результатів вимірювання за допомогою описаного методу не 

потребує наявності стендів великого розміру, дозволяє підвищити точність 

вимірювань, а також встановлює зв'язок між вимогами нормативних документів. 

Тобто за результатами вимірювань сили світла на 3 метрах та 5 метрах можна 

отримати значення сили світла, відповідні значенням на відстаннях 10 метрів і 

більших [26].  
 

ВИСНОВКИ 
 

Проаналізовано та систематизовано наявні методи та особливості 

вимірювання світлових величин. Досліджено метод відтворення одиниці сили 

світла на основі кріогенного радіометра та проаналізовано становлення 

метрологічного забезпечення вимірювань світлових величин в Україні в цілому. 

Детально розглянуто метод відтворення, передавання та збереження світлових величин 

на основі трап-детектора. 

Проведено дослідження джерел похибок групи світловимірювальних ламп 

різного номіналу, що входять до складу Державного первинного еталона одиниці 
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сили світла. Результати досліджень свідчать стосовно необхідності та доцільності 

переходу від зберігання одиниці сили світла на основі джерел світла до її зберігання 

на основі абсолютних приймачів. У такому разі джерело світла 

використовуватиметься лише як компаратор. Зважаючи на те, що на нинішній 

момент потрібно проводити вимірювання спектра світлодіода, запропоновано 

метод відтворення сили світла на основі трап-детектора і кольорового 

вузькосмугового світлодіода з симетричним спектром випромінювання, 

розташований в ділянці спектра V(λ), де друга похідна V(λ) має мінімальне 

значення. Внаслідок вибору оптимальної довжини хвилі світлодіода зменшуються 

вимоги до точності вимірювань його спектра та зменшується невизначеність 

відтворення одиниці сили світла. Удосконалений метод використовується для 

визначення оптимального спектра світлодіода внаслідок встановлення точок 

перегину кривої чутливості людського ока. За рахунок математичного 

перетворення отримані результати, які відрізняються від загального прийнятого 

підходу. Даний метод може бути застосований для будь-якого вузькосмугового 

симетричного джерела світла. 

Використання світлодіодних джерел світла є перспективним для підвищення 

рівня метрологічного забезпечення вимірювань параметрів та характеристик 

імпульсного та періодичного оптичного випромінення. Отже, одиниця сили світла, 

відтворена із використанням світлодіодного джерела світла, може бути застосована 

за відтворення одиниці освітлення (кд·с).  

Проведено роботи з розширення метрологічного забезпечення світлових 

вимірювань в Україні внаслідок впровадження до Державного первинного еталона 

одиниці сили світла одиниці освітлення. Запропоновано використання як джерел 

модульованого оптичного випромінювання напівпровідникових світлодіодів з 

системою формування сигналів спеціальної форми. Внаслідок розробленого 

обладнання забезпечено передавання одиниці освітлення (кд·с) до робочих 

еталонів та засобів вимірювальної техніки, що до цього часу, за умов України, не 

було реалізовано. 

Розроблено метрологічний стенд для проведення вимірювань сили світла на 

великих відстанях. Стенд дав можливість реалізувати вимірювання сили світла 

зовнішніх світлових приладів транспортних засобів та калібрування (повірка) 

вимірників сили світла. Отримано результати порівняльного аналізу роботи 

еталонного телецентричного освітлювача «ЕТО-2» і стенда. Основними напрямами 

дослідження були конструктивні особливості приладів, принципи дії та специфічні 

похибки вимірювання сили світла на великих відстанях. Досліджено та 

проаналізовано джерела похибок, що виникають під час вимірювань сили світла, 

та запропоновано методи їх усунення або корекції. Отримані результати 

експериментальних досліджень дозволили сформувати таблицю похибок роботи 

приладів, які використовуються для проведення повірки та калібрування 

вимірників сили світла зовнішніх світлових приладів транспортних засобів.  

Вперше запропоновано метод коригування результатів вимірювання відстані 

при розрахунку сили світла неточкових джерел оптичного випромінювання, на 

основі розробленого стенда, вирішує важливі питання, пов’язані з вимірюваннями 

сили світла на відстані значно перевищуючій можливості метрологічних оптичних 
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лав. Отримано аналітичну формулу, що дозволяє вносити поправку до відстані між 

джерелом оптичного випромінювання (фарою) і приймачем (люксметром), яка 

істотно, на десятки відсотків, збільшує точність вимірювання сили світла та 

зменшує вимоги до вимірювальних лабораторій більш ніж в 5 разів. 

Запропонований метод дає можливість отримувати результати вимірювання сили 

світла на відстанях 3 і 5 метрів, відповідні результатам на відстанях 20 або 100 

метрів та, у такий спосіб узгодити вимоги нормативних документів. 

Запропонований метод має особливу актуальність при вимірюванні сили світла 

світлових приладів транспортних засобів. 

Отримав подальший розвиток метод дослідження похибки пікового 

перевантаження фотометрів та визначення амплітудного коефіцієнта. На основі 

отриманих результатів узгоджено вимоги нормативних документів України та 

вимоги МКО до відповідних вимірювань. Реалізовано, на основі сучасного 

обладнання та джерел світла, методи дослідження похибок фотометрів, зумовлених 

впливом модульованого оптичного випромінення. Метод реалізовано на основі 

генератору сигналів зі світлодіодом, який на відміну від колишнього методу з 

механічним дисковим модулятором дозволяє всебічно досліджувати вплив 

модульованого за часом світла. 

Вперше запропоновано метод урахування параметра форми сигналу в 

процесі обчислення коефіцієнта пульсації світла. Це дало можливість встановити 

зв’язок між різними методами розрахунку коефіцієнту пульсації, забезпечити 

простежуваність пульсметрів і включено до розробленого проекту ДСТУ 

«Методика повірки. Люксметри. Яскравоміри. Пульсметри», що знаходиться на 

узгодженні, та методики калібрування пульсметрів.  

В результаті проведених експериментальних та теоретичних досліджень, 

розробленого обладнання розширено функціональні можливості Державного 

первинного еталона одиниці сили світла за рахунок забезпечення калібрування та 

повірку пульсметрів, фотометричних головок з системою графічного 

представлення результатів, імпульсних фотометрів, світловимірювальних ламп і 

світлодіодів із системою формування сигналів. 
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SUMMARY 
 

V. Tereshchenko. Improvement of accuracy of measurement of light values of 

continuous and pulsed radiation. - Manuscript. 

Thesis for a degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.01.02 - 

05.01.02 “Standardization, metrology and certification software” (152 – Metrology and 

measuring equipment). –National Scientific Centre “Institute of Metrology”, Kharkiv, 

2017. 

In the thesis, new solutions of urgent tasks of improving metrological support of 

light measurements in Ukraine. It allowed increasing the accuracy of measurement of 

light quantities of continuous and pulsed optical radiation. 

The scientific novelty of the obtained results is the development of available 

methods and development of new methods of measurement of pulsed and continuous 

optical radiation values, which allowed solving actual scientific problem of increasing 

accuracy and ensuring traceability of measurements. 

For the first time, a method of reproduction of luminous intensity unit with an 

absolute detector with one hundred percent quantum efficiency (trap detector) and an 

LED light source was proposed. Due to the fact that the radiation spectrum of white or 

green LEDs is in the V (λ) region, there is no need to use the adjusting trap detector light 

filter, which reduces the total uncertainty of reproduction of unit of light. 

Considering the fact that at the present moment it is necessary to measure the LED 

light source spectrum, a method of reproduction of luminous intensity unit using a trap-

detector and a colored narrow-band LED with symmetrical radiation spectrum was 

proposed. Due to absence of a correcting filter and selection of optimum LED wavelength 

in the part of the spectrum V (λ), where the second derivative of V (λ) has a minimum 

value, the requirements for accuracy of LED spectrum measurement are decreased and 
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the expanded uncertainty of luminous intensity (illumination) unit reproduction is 

decreased as well. 

Due to introduction of measurement of flashing light quantities, reproduction and 

transmission of illumination unit, the functional capabilities of the State primary standard 

of unit of luminous intensity were expanded. It allowed measuring the parameters of light 

pulsation and periodic (signal) light sources and studying the sources and detectors of 

continuous and pulsed optical radiation. 

A metrological stand for measurement of luminous intensity over long distances 

was constructed. The sources of errors occurring during luminous intensity measurement 

were investigated and analyzed, and methods of their elimination or correction were 

proposed. The obtained results of experimental studies allowed to formulate a table of 

errors of operation of devices used for calibration of photometers of external light devices 

of vehicles. 

The field of use of the method of correction of distance measurement results in 

calculating the luminous intensity of non-point sources of optical radiation was proposed. 

An analytical formula was obtained, which allows making adjustments to the distance 

between the source of optical radiation (light) and the detector (luxmeter), which 

significantly increases the accuracy of luminous intensity measurement by tens of 

percent. The proposed method made it possible to obtain the results of luminous intensity 

measurement at distances of 3 and 5 meters, corresponding to the results at distances of 

20 or 100 meters, and thus to harmonize the requirements of normative documents. 

Methods of investigating photometric errors caused by the influence of modulated 

optical radiation were implemented. A simplified method of study of error of peak 

overload of photometers and determination of amplitude coefficient was presented. Based 

on the obtained results, the requirements of normative documents of Ukraine and the 

requirements of the International Commission on Illumination to the relevant 

measurements were harmonized. 

For the first time, the method of consideration of a wave form parameter in the 

process of calculation of light pulsation coefficient was proposed, which allowed 

establishing a connection between different methods of calculation of pulsation 

coefficient and was included in the developed project of the National standard of Ukraine 

“Metrology. Verification Procedure. Luxmeters. Luminsnce meters. Flickermeters”, 

which is now being approved, and methods of calibration of flicker meters. 

The practical value of the conducted research consists in provision of methods for 

accurate measurement of light values of continuous and pulsed optical radiation and study 

of measuring instruments. 

Keywords: light measurements, luminous intensity, LED, standard, metrological 

support, illuminance, illumination, photometer, flickermeter, calibration, stand, error, 

uncertainty. 

АНОТАЦІЯ 
 

Терещенко В.В. Підвищення точності вимірювання світлових величин 

безперервного та імпульсного випромінення. – Кваліфікаційна робота на правах 

рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та 

метрологічне забезпечення» (152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка). – Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків, 2017. 

У дисертаційній роботі було поставлено і вирішено актуальне науково-

прикладне завдання розвитку методів вимірювання світлових величин. 

Запропоновано метод відтворення одиниці сили світла на основі абсолютного 

приймача зі стовідсотковою квантової ефективністю і вузькосмугового 

світлодіодного джерела світла з симетричним спектром випромінювання. 

Розроблено обладнання для забезпечення передачі одиниці освітлення і 

проведення вимірювань параметрів імпульсного оптичного випромінення. 

Запропоновано метод враховує параметра форми сигналу при розрахунку 

коефіцієнт пульсації світла. Удосконалено метод дослідження похибки пікового 

перевантаження фотометров на основі генератора сигналів зі світлодіодним 

істоніков світла. Розширено, за рахунок розробки національного стандарту, 

нормативну базу для забезпечення вимірювань світлових величин імпульсного 

оптичного випромінення. 

Ключові слова: світлові вимірювання, сила світла, освітлення, освітленість, 

фотометр, пульсметр, калібрування, стенд, світлодіод, джерело світла, еталон, 

похибка, невизначеність.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

Терещенко В.В. Повышение точности измерения световых величин 

непрерывного и импульсного излучения. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.01.02 «Стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение» (152 – Метрология и информационно-измертельная техника) - 

Национальный научный центр «Институт метрологии», Харьков, 2017. 

В диссертационной работе была поставлена и решена актуальная научно-

прикладная задача развития методов измерения световых величин. Предложен 

метод воспроизведения единицы силы света на основе абсолютного приемника со 

стопроцентной квантовой эффективностью и узкополосного светодиодного 

источника света с симметричным спектром излучения. Разработано оборудование 

для обеспечения передачи единицы освечивания и проведения измерений 

параметров импульсного оптического излучения. Предложен метод учитывающий 

параметры формы сигнала при расчете коеффициента пульсации света. 

Усовершенствован метод исследования погрешности пикового перегрузки 

фотометров на основе генератора сигналов со светодиодным истоником света. 

Расширена, за счет разработки национального стандарта, нормативная база для 

обеспечения измерений световых величин импульсного оптического излучения. 

Ключевые слова: световые измерения, сила света, светодиод, эталон, 

метрологическое обеспечение, освещенность, освечивание, пульсметр, стэнд, 

погрешность, неопределенность. 
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