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Терещенко В.В. Підвищення точності вимірювання світлових величин 

безперервного та імпульсного випромінення. – Кваліфікаційна робота на 

правах рукопису. 

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). – Харківський національний університет 

радіоелектроніки. Національний науковий центр «Інститут метрології», 

Харків, 2017. 

У дисертаційній роботі отримані нові рішення актуальних завдань 

удосконалення метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні. 

Це дозволило підвищити точність вимірювання світлових величин 

безперервного та імпульсного оптичного випромінення.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку наявних та 

розробленні нових методів вимірювання світлових величин імпульсного та 

безперервного оптичного випромінення, що дозволило вирішити актуальну 

наукову проблему підвищення точності та забезпечення простежуваності 

вимірювань.  

Проаналізовано та систематизовано наявні методи та особливості 

вимірювання світлових величин. Досліджено метод відтворення одиниці сили 

світла на основі криогенного 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 сили світла. Результати досліджень свідчать стосовно необхідності та 

доцільності переходу від зберігання одиниці сили світла на основі джерел 



3 

 

світла до її зберігання на основі абсолютних приймачів. У такому разі джерело 

світла використовуватиметься лише як компаратор. На основі цього вперше 

запропоновано метод відтворення одиниці сили світла на основі абсолютного 

приймача зі стовідсотковою квантовою ефективністю (трап-детектора) та 

світлодіодного джерела світла. Внаслідок того, що спектр випромінювання 

білого або зеленого світлодіодів знаходиться в області V(λ), зникає необхідність 

використання коригуючого світлофільтра трап-детектора, що зменшує сумарну 

невизначеність відтворення одиниці сили світла.  

Проведено порівняльний аналіз запропонованого методу та методів на 

основі монохроматичного випромінення і джерела типу А. Основним недоліком 

використання світлодіодних джерел світла є відсутність стандартизованого 

джерела світла. За наявності такого стандартизованого джерела коефіцієнт 

актинічності обчислювався б теоретично, а внесок невизначеності, зумовлений 

з вимірюванням спектра, дорівнював нулю.  

Зважаючи на те, що на нинішній момент потрібно проводити 

вимірювання спектра світлодіодного джерела світла, удосконалено 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. 

Розроблено метрологічний стенд для проведення вимірювань сили світла 

на великих відстанях. Найбільш перспективною сферою застосування 

розробленого стенда, є 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 
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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.  

Запропоновано використання методу коригування результатів 

вимірювання відстані при розрахунку сили світла неточкових джерел 

оптичного випромінювання. Отримано просту 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. Запропонований метод 

дав 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. 

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. 

Реалізовано методи дослідження похибок фотометрів, зумовлених 

впливом модульованого оптичного випромінення. Представлено спрощений 

метод реалізації дослідження похибки пікового перевантаження фотометрів та 

визначення амплітудного коефіцієнта. На основі отриманих результатів 

узгоджено вимоги нормативних документів України та вимоги Міжнародної 

комісії з освітленості до відповідних вимірювань. 
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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 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. 

Практичне значення проведених досліджень полягає у наданні методів 

для точних вимірювань світлових величин безперервного та імпульсного 

оптичного випромінення та дослідження засобів вимірювальної техніки.   

Впроваджено до ННЦ «Інститут метрології» стенда з можливістю зміни 

відстані між джерелом та приймачем та можливістю отримання просторового 

розподілу сили світла на вимірювальному екрані, з забезпеченням повної 

відсутності фонових засвічень і відбиття від сторонніх об’єктів, що разом із 

розробленим методом коригуванням результатів вимірювання відстані дає 

можливість простежуваність засобів вимірювальної техніки для транспортної 

галузі.  

Метод коригування відстані при розрахунку сили світла та обладнання 

для вимірювання параметрів імпульсного та періодичного оптичного 

випромінення використовується студентами, магістрами й аспірантами при 

проведенні лабораторних і практичних занять та при проведенні науково-

дослідних робіт на кафедрах Метрології та безпеки життєдіяльності 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та 

кафедрі Фотоніки та лазерної інженерії Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Основний ефект від впровадження 
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розроблених методів дозволить підвищити точність вимірювання світлових 

величин. 

Ключові слова: світлові вимірювання, сила світла, освітлення, 

освітленість, фотометр, пульсметр, калібрування, стенд, світлодіод, джерело 

світла, еталон, похибка, невизначеність.  
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АBSTRACT 

 

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

continuous and pulsed radiation. – Qualification scientific work as a manuscript. 

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

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

measuring equipment). – Kharkiv National University of Radio Electronics. 

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. 

The existing methods and peculiarities of measurement of light values were 

analyzed and systematized. The method of reproduction of unit of luminous 

intensity based on cryogenic radiometer was investigated and formation of 

metrological support of measurements of light values in Ukraine was analyzed in 

general. The method of light values reproduction, transmission and storing based on 

predictable quantum efficient detector was considered in details. 

The study of sources of errors for a group of light-measuring lamps of various 

denominations, which are included in the State primary standard of luminous 

intensity unit, was conducted. The research results show the necessity and 

expediency of transition from storage of a unit of light power based on light sources 

to its storage based on absolute detectors. In this case, the light source shall only be 

used as a comparator. Based on it, 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 
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need to use the adjusting trap detector light filter, which reduces the total uncertainty 

of reproduction of unit of light. 

Comparative analysis of the proposed method and methods based on 

monochromatic radiation and type A source was conducted. The main disadvantage 

of using the LED light sources is the absence of a standardized light source. In case 

of existence of such a standardized source, the actinicity coefficient would be 

calculated theoretically, and the contribution of uncertainty due to the measurement 

of the spectrum would be equal to zero. 

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 the expanded uncertainty of luminous intensity (illumination) unit 

reproduction is decreased as well. 

The method allows reproducing luminous intensity (illumination) unit using 

the fundamental properties of human eye visibility curve. In the course of 

development and investigation of the method, the boundaries of LED spectrum 

maximum area considering its half-width were estimated, and the results were 

compared in the areas of inflections and at the maximum of the function V (λ). 

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 most promising field of application of the stand is 

measurement of luminous intensity of external light devices of vehicles and 

calibration (verification) of light meter meters. The results of the comparative 



13 

 

analysis of work of the reference telecentric illuminator "ETO-2" and the stand were 

obtained. The main directions of the research were the design features of the devices, 

the operation principles and specific errors of luminous intensity measurement over 

large distances. 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. 
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As a result of experimental and theoretical studies of the developed equipment, 

the functional capabilities of the State primary standard of the luminous intensity unit 

were expanded by providing calibration and coupling of flicker meters, photometric 

heads with a system of graphical representation of results, pulsed photometers, light-

measuring lamps and LEDs with a signal formation system. 

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. 

The constructed stand was introduced in the NSC “Institute of Metrology” with 

the possibility of changing the distance between the source and the detector and the 

possibility of obtaining the spatial distribution of light power on the measuring 

screen, with the complete absence of backlighting and reflection from other objects, 

which together with the developed method of distance measurement results 

adjustment ensures traceability of measuring equipment for the transport industry. 

The distance adjustment method for calculation of light intensity and 

equipment for measuring the parameters of pulsed and periodic optical radiation is 

used by students, masters and postgraduate students during laboratory and practical 

classes and during research work at the department of Metrology and Life Safety in 

Kharkiv National Automobile and Highway University and at the department of 

Photonics and Laser Engineering in Kharkiv National University of Radio 

Electronics. The main effect from introduction of the developed methods will 

increase the accuracy of measurement of light values. 

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

metrological support, illuminance, illumination, photometer, flickermeter, calibration, 

stand, error, uncertainty. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ДСТУ – Державний стандарт України 

МКО – Міжнародна комісія з освітлення 

СКВ – середній квадратичний відхил 

НСП – невилучена систематична похибка 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки 

кд – кандела 

лк – люкс 

кд·с - освітлення 

ДПЕ – Державний первинний еталон 

ДС – джерело світла 

СД – світлодіод 

МЧТ – модель чорного тіла 

УФ – ультрафіолетовий спектр 

ІЧ – інфрачервоний спектр 

V(λ) – відносна світлова ефективність для денного зору 

ДТЗ – дорожньо-транспортний засіб 

ДТП – дорожньо-транспортна подія 

ПЗС – зовнішні світлові прилади 

CMC – рядки – calibration and measuremet capabilities (калібрувальні та 

вимірювальні можливості) 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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 дослідження. 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 процедур вимірювань проводилися з 

використанням методів математичного та фізичного модулювання, 



26 

 

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 одержаних результатів: 

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. 

4. Вперше запропоновано метод врахування форми оптичного сигналу 

для метрологічного забезпечення вимірювань імпульсного оптичного 

випромінення. 

Основна практична значимість результатів дисертаційної роботи 

полягає у розробці та вдосконаленні методів і засобів метрологічного 

забезпечення вимірювання світлових величин імпульсного та безперервного 

оптичного випромінення. Усі розвинені та розроблені методи спрямовані на 

підвищення точності вимірювання, мінімізацію матеріальних витрат у процесі 

проведення відповідних робіт забезпечення простежуваності вимірювань, 

підвищення рівня вітчизняного метрологічного забезпечення.  

Окремо необхідно відзначити наступні результати, які мають практичне 

значення: 

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 
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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. 
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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.  

Практичні рекомендації, сформовані на основі дисертаційного 

дослідження, впроваджено до: 

1. Виробництва Науково-дослідної лабораторії фотометрії та 

радіометрії (НДЛ-12) Національного наукового центру «Інститут метрології», 

м. Харків при виконанні робіт з модернізації державного первинного еталона 

одиниці сили світла. Вони полягають у розробці обладнання для передавання 

одиниці освітлення, конструюванні блоку джерела імпульсного оптичного 

випромінювання, розробці методики калібрування пульсметрів та імпульсних 

фотометрів, стенду для калібрування (повірки) вимірників сили світла на 

великій відстані та методів для реалізації відповідних вимірювань. 

2. Навчального курсу факультету «Електронної та біомедичної 

інженерії» кафедри «Фотоніки та лазерної інженерії» Харківського 

національного університету радіоелектроніки, м. Харків. 

3. Навчального процесу механічного факультету ХНАДУ, кафедри 

«Метрології та безпеки життєдіяльності», м. Харків. 

4. Виробництва ТОВ «Науково-виробнича фірма «ТЕНЗОР», 

м. Чернівці. При конструюванні та налагоджуванні пульсметрів та імпульсних 

фотометрів, що забезпечило підвищення точності вимірювання параметрів 

імпульсного оптичного випромінення. 

5. Виробництва ДП «Рівненський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації», м. Рівне. При виконанні робіт з 

калібрування (повірки) вимірників сили світла фар транспортних засобів, що 
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забезпечило підвищення точності вимірювання освітленості та сили світла на 

великій відстані між джерелом та приймачем. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У роботах, виконаних у 

співавторстві автору належить постановка завдання [124-125, 138, 157, 159, 164, 

168, 170, 172], розробка методів [124, 125, 128, 138, 147, 157, 170, 172] та 

конструкцій [128, 147, 157, 159, 164, 168] для його вирішення, аналізування 

[124-125, 128, 138, 147, 157, 159, 164, 168, 170, 172] отриманих результатів. 

Роботи [144, 148, 165] виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались й обговорювались 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. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел і додатків. 

Загальний об’єм дисертації складає 191 листів друкованого тексту, у т. ч. 34 

рисунків на 32 листах, 14 таблиць на 14 листах, 3 додатків на 30 листах, перелік 

використаних джерел з 172 найменувань на 20 листах.  
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РОЗДІЛ 1. 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИМІРЮВАННЯ СВІТЛОВИХ ВЕЛИЧИН 

1.1. Розвиток метрологічного забезпечення вимірювань світлових 

величин 

 

Полум’яні лампи. Розвиток світлових технологій невід’ємно пов'язаний 

з точними вимірюваннями світлових величин [1]. Найвищою точністю 

вимірювання світлових одиниць володіють еталони. Першими світловими 

еталонами були полум'яні лампи, які відтворювали одиницю сили світла. До 

1921 року в країнах Європи використовували полум’яні лампи різних типів. 

Лампа Веркон-Гаркура з 1877 ріку, запропонована як світловий еталон в Англії. 

У Германії з 1884 ріку за світловий еталон запропоновано приймати силу світла 

лампи Гефнер-Альтенека. У Франції одиниця сили світла відтворювалася за 

допомогою лампи Карселя [1]. 

Підтримка всіх умов роботи полум’яних ламп (чистота палива, точність 

підтримки режиму їх горіння, величина атмосферного тиску, вологість повітря, 

процентний склад вуглекислоти повітря) ускладнювала роботу з еталонами і 

зменшувала точність відтворення світлових величин.  

Еталон на точці платини. У 1881 році у Франції запропоновано еталон 

на основі нагрітого тіла до високої температури. Такий еталон більш 

прийнятний щодо відсутності більшості вищезгаданих причин можливої 

похибки. В еталоні Віоля за одиницю сили світла приймалася сила світла, що 

випромінюється розплавленою поверхнею платини площею 1 см2 з 

температурою її твердіння. Еталон Віоля був прийнятий у Франції 

Міжнародним конгресом електриків в 1889 році. За одиницю сили світла 

приймалася 1/20 сили світла еталону Віоля – децимальна свічка.  

Описані полум’яні еталони та еталон на платині відрізнялися за 

величиною одиниці [1].  

Міжнародна свічка. У 1909 році Бюро стандартів США запропонувало 

встановити єдність в значеннях сили світла, прийнятих в Америці, Англії і 
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Франції, взявши за основу силу світла в одну децимальну свічку і назвавши її 

міжнародною свічкою. Ухвалою Конгресу міжнародної комісії з освітленості 

(МКО) в 1921 року було прийнято вважати одиницею сили світла – 

1 міжнародну свічку. Відтворення та зберігання виконувалось за допомогою 

групи електричних ламп розжарювання у трьох національних фотометричних 

лабораторіях Англії, Франції і США. 

Процес становлення сучасного метрологічного забезпечення України. 

Сучасне метрологічне забезпечення світлових величин в Україні пов'язане з 

роботами метрологічних центрів Російської Імперії та Радянського Союзу [1]. 

До 1925 року у якості еталону в СРСР використовували лампу Гефнера. Згідно 

з рішенням МКО 1921 року, основний світловий еталон отримував одиницю 

через зняття з первинних еталонів міжнародної свічки однієї з країн визначених 

у 1921 році (Англія, Франція, США). З самого початку і до сьогодення, одним з 

методів збереження одиниці є використання групи ламп. Кількість ламп у групі 

встановлюється виходячи з практичних та метрологічних міркувань. Основний 

Радянський еталон світлових одиниць вимірювання складався з 24 ламп 

розжарювання (22 лампи – вольфрамові та 2 лампи – вугільні). Основна ідея 

великої кількості ламп полягала у збільшенні надійності та точності 

забезпечення зберігання відтворюваної світлової одиниці. Однак, нарівні з цим, 

ускладнювалась процедура їх використання. Перше звірення ламп проводилось 

частково з еталоном Англії, а інша половина з еталоном Франції. Загальний 

результат звірень показав,  що англійське значення міжнародної одиниці менше 

французького на 1,0 %. За точне значення міжнародної свічки для СРСР було 

прийнято середнє, яке, таким чином, опинилося на 0,5 % більше англійського і 

на стільки ж менше французького. При цьому точність відтворення всім 

еталоном була оцінена приблизно як ± 0,04 %. Кожна лампа окремо 

відтворювала міжнародну свічку з точністю близько ± 0,18 % (СКВ). Історично 

склалося так, що основний світловий еталон СРСР, так само, як і в інших 

країнах, умовно називався еталоном міжнародної свічки. 
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З часом стало очевидно, що група електричних ламп не є ідеальним 

еталоном, оскільки, вони не можуть бути сталими по своїх світлових і 

електричних характеристиках. Різниця в значеннях світлової одиниці, 

відтворної при різних умовах та в різний час, може мати досить велику 

похибку. На основі таких міркувань у 1924 році МКО ухвалено, як основний 

світловий еталон – чорне тіло. На випромінювання чорного тіла впливають 

лише його нагрів та розмір вихідного отвору. Таким чином, з 1924 року 

основною світловою одиницею вимірювання стала яскравість. У СРСР 

використання моделі чорного тіла (МЧТ) було розпочато з 1948 року при 

створені ДПЕ одиниці сили світла та продовжено після модернізації еталона у 

1979 році [2].  

Відтворення одиниці сили світла на основі високотемпературного 

випромінювача МЧТ-3000. Відтворення одиниці сили світла основувалось на 

методі високотемпературного випромінювача, що був реалізований у ВНИИМ 

[2] у 1948 році на основі прецизійної МЧТ з температурою Т > 2800 К. 

Спектральна яскравість могла розраховуватись за законом Планка. Основна 

похибка – похибка розрахунку спектральної щільності яскравості МЧТ, 

визначалась похибкою вимірювання температури. Враховуючи рівень точності 

вимірювання температури пірометром (за оптичним випроміненням), 

систематична похибка розрахунку складала 0,7 %. Конструктивно еталон 

одиниці сили світла складався з високотемпературного випромінювача МЧТ-

3000, первинного фотометра на базі радіометра з рідинним коригуючим 

світлофільтром та системою вимірювання температури на основі пірометра. 

МЧТ-3000 був реалізований з карбіду ніобію у вигляді двох коаксіально 

розташованих трубок, що дозволяло істотно зменшити градієнт температури. 

Вся конструкція встановлювалась до вакуумної камери з системою 

теплоізоляції з графіту МПГ-6 для зменшення витрат тепла при робочому тиску 

10-5 мм. рт. ст. Необхідний тиск здобувався за допомогою форвакуумного і 

дифузійних насосів. Також, для компенсації теплових витрат біля відкритого 

кінця випромінюючої порожнини товщина обох трубок зменшена на 0,1 мм. 
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Система електроживлення і стабілізації режиму МЧТ забезпечувала 

максимальну напругу 60 В і струм 1,5 кА. При відтворенні одиниці сили світла 

на першому етапі вимірювалася термодинамічна температура (2800 К). Після 

цього, за законом Стефана-Больцмана, розраховувалася енергетична 

освітленість площі діафрагми випромінювача. Далі калібрувалися вольтватна 

чутливість радіометра (без встановлення фільтра) та вимірювався коефіцієнт 

спектрального пропускання коригуючого світлофільтра і розраховувалася 

вольтлюксова чутливість первинного фотометра з урахуванням фільтра.  

Передавання одиниці реалізовувалася на основі світловимірювальних 

ламп типу СИС [1, 3-4]. Розробленням форми світловимірювальних ламп у 

СРСР займався проф. Тіходєєв з 1921 року. Форма лампи виконувалася із 

розрахунку на зменшення віддзеркалення оптичного випромінення від стінок 

колби та зменшення їх впливу на вимірювання сили світла і до сьогодні не 

змінювалася. До складу обладнання для передавання одиниці сили світла 

відносилися лампи СИС 107-500, первинний фотометр та фотоелектричний 

компаратор.  

Продовж тридцяти одного року з 1948 до 1979 рр. – кандела була 

визначена у термінах яскравості випромінювання чорного тіла у точці 

твердіння платини. Незважаючи на очевидні переваги МЧТ перед попередніми 

еталонами, подальша реалізація кандели виявилася непридатною на практиці. 

Були виявлені різниці в яскравості від одного твердіння платини до іншого та 

нерівномірності випромінювання чорного тіла. Результатом цього стало, що 

лише декілька лабораторій були здатні провести незалежні реалізації, 

результати яких показали суттєві розбіжності. У 1969 році були проведені 

порівняння восьми лабораторій при колірній температурі 2856 К. Результатом 

стала різниця у 2,1 %.  

При визначенні сили світла, точність визначення температури 

випромінювача (МЧТ), впливала на взаємозв’язок між світловими та 

енергетичними величинами. На основі експериментальних результатів, за 

якими коефіцієнт зв’язку між енергетичними та світловими одиницями 
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оцінювався неоднозначно, а у межах (670,8…686,7) лм/Вт, на XVI Генеральній 

конференції по мірах і вагах було прийнято нове визначення одиниці сили 

світла – кандели [5, 6].  

Відтворення одиниці сили світла на основі кріогенного радіометра. 

Враховуючи проблеми реалізації кандели через МЧТ та, керуючись перевагами 

нового визначення кандели, згідно з яким національні лабораторії можуть 

відійти від МЧТ і самостійно визначати метод відтворення сили світла, у NPL 

(Велика Британія) був розроблений та створений еталон на основі кріогенного 

радіометра [7]. Новий метод [8-10] відтворення кандели забезпечував похибку 

на рівні 0,01 %. З самого початку кріогенні радіометри відносились до дорогих 

приладів та забезпечували точні вимірювання радіаційних потужностей в 

широкому спектральному діапазоні: ультрафіолетовому (УФ) [11-13], 

інфрачервоному (ІЧ) та видимому спектрах, тому і сьогодні використовуються 

для забезпечення широкого кола оптико-фізичних вимірювань [14-17]. Для 

передавання світлових величин на дискретних довжинах хвиль від кріогенного 

радіометра до вторинних приймачів використовувався метод на основі лазерів. 

Для забезпечення високої точності використовувалися системи стабілізації 

потужності оптичного випромінювання лазерів [18]. Проте пряме використання 

лазерного випромінювача при порівнянні кріогенного радіометра та фотометра 

ускладнене через чутливість первинного фотометра до інтерференції та 

поляризації, тому фотометри повинні бути не чутливі до когерентності і 

поляризації випромінення і мати однорідну кутову та зонну чутливості.  

Відтворення одиниці сили світла починається з визначення вольтватної 

характеристики чутливості вторинного приймача на максимумі кривої V(λ) [5, 

6, 19-23]. Використовуючи некогерентне монохроматичне випромінення з 

Δλ = 1,4 нм по вторинному приймачеві визначається чутливість первинного 

фотометра на довжинах хвиль поблизу максимуму кривої V(λ). Далі 

досліджуються відносна спектральна чутливість та лінійність характеристики 

первинного фотометра на відповідних установках. Передавання одиниці сили 
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світла забезпечується через світловимірювальні лампи [3, 4, 24-25] та 

первинний фотометр [26-28].  

Окрім можливості самостійного визначення кожною лабораторією 

методу відтворення сили світла, з нового визначення кандели встановлено 

фіксоване значення максимальної світлової активності [5, 6]. Цей коефіцієнт 

нормує функцію V(λ), яка характеризує чутливість людського ока до 

випромінення видимого спектру у денний час [5, 6, 27]. Також, із врахуванням 

наявності точного значення Км, використаного разом з функцією V(λ), 

встановлене точне значення відношення сили світла до енергетичної сили 

світла монохроматичного випромінення на будь-якій довжині хвилі в межах 

V(λ). Нове визначення кандели [5, 6] використовує поняття тілесного кута без 

обмежень на відстань між джерелом і приймачем. Виходячи з цього, стало 

справедливим використання закону зворотних квадратів. Однак, необхідно 

пам’ятати, що використання даного закону справедливе лише для 

некогерентного випромінення з точковим джерелом світла, при чому, точковим 

ДС вважається модель, при якій розмір джерела суттєво менше відстані до 

приймача (спостерігача). Враховуючи, що модель реальних вимірювань, дещо, 

складніша ніж модель «точкового джерела», то необхідно вводити відповідні 

поправки до результатів вимірювання сили світла. У роботі [29] запропоновано 

метод корекції результатів вимірювання сили світла. Метод дає можливість 

розрахувати поправку до відстані через мінімізацію середньоквадратичного 

відхилення та, на основі скоригованої відстані, розрахувати остаточний 

результат сили світла джерела оптичного випромінювання. Однак, в деяких 

випадках, необхідно проводити вимірювання на відстані, значно перевищуючій 

розміри оптичних лав метрологічних центрів. В такому разі, використання 

методу може бути не доцільне. Тому є необхідність створення нового методу 

корекції результатів вимірювання сили світла, який поєднає результати 

отримані на оптичній лаві малого розміру з результатами на великій відстані. 

Такі вимірювання можуть використовуватися при вимірюваннях сили світла 

зовнішніх світлових приладів транспортних засобів. В Україні є ряд 
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нормативних документів [30-35], які регламентують проведення калібрування, 

повірку чи дослідження джерел оптичного випромінювання та вимірників сили 

світла транспортних засобів. В [36] проводились дослідження умов проведення 

вимірювання світлових величин на автомобільному транспорті. Особливість 

стандартів полягає у відсутності єдності вимог до відповідних вимірювань. В 

першу чергу це стосується відстані між джерелом та приймачем, яка згідно з 

різними стандартами змінюється з 3 до 25 метрів [30-35, 37].  

 

1.2. Державний первинний еталон одиниці сили світла  

 

У 1995 році у Національному науковому центрі «Інститут метрології» 

створено державний первинний еталон одиниці сили світла [38] України. 

Еталон складався з установки для відтворення сили світла [21]; установки для 

передавання сили світла [39]; спектрофотометричної установки [40-42] та з 

установки для вимірювання нелінійності фотометрів. Як і у еталоні NPL [7], 

відтворення одиниці сили світла було реалізовано на основі кріогенного 

радіометра [7-12, 21, 38, 42] та починалось з калібрування вольтватної 

чутливості за допомогою монохроматичного випромінення [21, 40-42]. На 

відміну від NPL [7], у еталоні у якості джерела оптичного випромінювання 

використана ртутна лампа, в якій, за допомогою світлофільтра, виділяли 

частоту 546 нм. Перевага ртутної лампи полягала у суті оптичного 

випромінення, яке не поляризоване і не когерентне, а довжина хвилі близька до 

максимуму V(λ), завдяки цьому було отримано високу точність відтворення 

сили світла [43]. Компаратор реалізовано на основі фотометричної сфери з 

фотодіодом [44-45], що забезпечувало рівномірну кутову та зонну структури. 

Вольтватна чутливість компаратора визначалася за показами кріогенного 

радіометра, на вхідну діафрагму якого сфокусовано випромінювання ртутної 

лампи. Різниця результатів вимірювання потужності оптичного випромінення, 

зареєстрованого від кріогенного радіометра та компаратора, коригується через 
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коефіцієнт. Причина похибки визвана поглинанням у приймальній діафрагмі 

приймача та розсіюванням світла.  

Відтворення одиниці сили світла здійснювалося через відтворення 

одиниці світлового потоку на довжині хвилі 546 нм [46-47]. Керуючись новим 

визначенням кандели, при якому визначення величини відносної світлової 

ефективності V(λ) є постійним, Ватти перераховано в люмени. Встановлюючи 

компаратор на фіксованій відстані від випромінювача та маючи його 

вольтлюменову чутливість, вимірювали освітленість, а потім розраховували 

силу світла на довжині хвилі 546 нм. Для передавання одиниці сили світла 

використовували первинний фотометр, вольтватна чутливість якого 

калібрувалася за компаратором та ртутною лампою. Після цього, методом 

непрямих вимірювань, на установці для передавання, одиницю отримували 

світловимірювальні лампи, які входять до складу еталону. Вимірювання 

лінійності компаратора та відносну спектральну чутливість первинного 

фотометра проводили на відповідних установках ДПЕ одиниці сили світла [38].  

Створений державний первинний еталон одиниці сили світла поєднує 

багаторічний досвід наукових робіт зі створення метрологічного забезпечення 

[43] та мав суттєві переваги перед еталонами провідних країн [7, 8, 18], які були 

розглянуті раніше. 

Враховуючи, що після розпаду СРСР ДПЕ сили світла разом з 

нормативною базою залишився на території Росії [2, 48, 49], при проведенні 

робіт зі створення еталона була розроблена державна повірочна схема 

світлових вимірювань [50], яка вирішувала питання поставлені на той час у 

країні. На відміну від повірочної схеми СРСР, була скорочена кількість 

напрямків світлових вимірювань. Аналіз вимірювальної техніки, що була на той 

час в країні, та потреб в її застосовності призвів до скорочення гілок повірочної 

схеми для засобів вимірювання імпульсного випромінення, яскравості, 

світлового потоку і малих рівнів освітленості. При подальших роботах зі 

збереження та розвинення матеріальної бази ДПЕ сили світла, була переглянута 

доцільність спростованих напрямків та описані переваги їх реалізації [51-53].  
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Разом зі створенням ДПЕ одиниці сили світла розроблено та прийнято 

національний стандарт [54], в якому регламентовано основні світлові величини 

і їх позначення, а також затверджено загальновідомі терміни українською 

мовою, що сприяло стандартизації термінології.  

Основною світловою величино, що входить до складу одиниць 

Міжнародної системи (SI) є сила світла – кандела (кд). Згідно з рішенням 

XVI Генеральної конференції з мір та ваг, кандела визначається, як: сила світла 

 у заданому напрямі джерела, що випускає монохроматичне випромінення 

частотою 540·1012 Гц, та має інтенсивність випромінення у даному напрямку 

1/683 Вт/ст [5, 6]. Окрім сили світла існує багато інших світлових одиниць [55], 

які тісно пов’язані одна з одною.  

Найбільше розповсюдження мають: сила світла [кд]; освітленість [лк]; 

світловій потік [лм]; яскравість [кд/м2]; світлова енергія [лм·с]; освітлення 

[кд·с]; світність [лм/м2]; світлова експозиція [лк·с]. Усі ці величини невід’ємно 

пов’язані та виражаються одна через одну та додаткові вимірювання [56, 57].  

Частота монохроматичного випромінення в визначені кандели вибрана в 

діапазоні видимого світла, та відповідає довжині хвилі 555,016 нм в 

стандартному повітрі, що відповідає зеленому кольору [5, 56]. Така частота 

пояснюється найбільшою інтенсивністю сприйняття оптичного випромінення 

людським оком. При інших частотах необхідна більша енергетична 

інтенсивність випромінення.  

Сила світла визначається з наступного рівняння [56]: 

2I E l  де E – освітленість поверхні площею 1 м2; 

 l – відстань від освітлюваної поверхні до джерела оптичного 

випромінювання.  

Відстань, за законом зворотних квадратів, береться в квадраті. Сила 

світла визначається в межах тілесного кута.  

Сила світла вимірюється методом опосередкованих вимірювань. Іншими 

слова, на початку необхідно отримати результати вимірювання освітленості (E) 

на встановленій відстані (l). Освітленість (люкс) – світлова величина, яка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80


40 

 

дорівнює освітленості поверхні площею 1 м2 при рівномірно розподіленому по 

ній світловому потоку.  

Світловий потік (люмен) – світловий потік, який надходить від точкового 

джерела в тілесному куті 1 стерадіан при силі світла 1 кандела.  

 

Ф I  ,      (1.2) 

 

де Ω – тілесний кут.  

Значна частина світлових величин, при проведенні вимірювань, залежить 

від часу. Розглянуті світлові одиниці відносилися лише до постійних за часом 

одиниць вимірювання. В свою чергу, вимірювання світлових величин 

імпульсного оптичного випромінення займає не менш важливе місце в науковій 

галузі. Однією з основних таких світлових величин є освітлення.  

 

1

2

( ) .
t

t

I t dt         (1.3) 

 

Освітлення – дорівнює інтегралу сили світла імпульсного джерела від 

часу у межах розглянутого інтегралу часу.  

 

1.3. Аналіз існуючих методів і засобів вимірювання світлових 

величин 

1.3.1 Калібрувальні можливості провідних країн 

 

Загально прийнятим критерієм оцінювання рівня та застосовності 

метрологічного забезпечення є проведення міжнародних звірень, результатом 

яких є занесення до бази даних BIPM – рядків СМС-таблиць (Calibration and 

measuremet capabilities). Кількість СМС рядків характеризує застосовність 

еталонів та напрямків вимірювання. Стосовно світлових вимірювань, кожна 

розвинена країна має відповідні СМС рядки. В таблиці 1.1 представлено 
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кількість СМС рядків провідних країн (Великобританія, США, Німеччина, 

Росія, Італія) та англомовні еквіваленти українських термінів [58-62]. 

 

Таблиця 1.1 – Кількість СМС рядків провідних країн 

№ 
Найменування 

одиниці 
Quantity GB, NPL US, NIST DE, PTB 

RU, 

VNIIOFI 
IT, INRIM 

1 Сила світла 
Luminous 

intensity 
2 2 3 8 1 

2 Світловій потік Luminous flux 2 3 4 6 1 

3 Освітленість Illuminance 1 3 3 4 1 

4 
Чутливість до 

освітленості 

Illuminance 

responsivity 
3 3 3 – 1 

5 Яскравість Luminance 1 3 3 3 1 

6 
Чутливість до 

яскравості 

Luminance 

responsivity 
2 1 2 1 1 

7 
Світлова 

експозиція 

Luminous 

exposure 
– 1 – – 1 

8 

Чутливість до 

світлової 

експозиції 

Luminous 

exposure 

responsivity 
– 1 – – 1 

 

Більшість країн має декілька СМС рядків для однієї величини. Це 

пов’язано з використанням декількох діапазонів. Розширені невизначеності для 

різних діапазонів, часом можуть відрізнятися більш ніж на відсоток. Розширена 

невизначеність для сили світла в Німеччині дорівнює UDE = (0,4…1,5 %) [59].  

Державний первинний еталон одиниці сили світла в ННЦ «Інститут 

метрології» також пройшов звірення по силі світла з еталоном сили світла 

Білоруського державного інституту метрології [63].  

Вимірювання світлових величин з функціональною залежністю від часу, 

важливий напрямок, зумовлений з багатьма сферами життєдіяльності людини. 

Однак, з таблиці 1.1 видно, що лише Сполучені Штати Америки (США) [59] та 

Італія мають СМС [62] рядки світлової експозиції. В кінці двадцятого сторіччя 

в США була проведена група робіт, направлених на дослідження та 

розроблення метрологічного забезпечення вимірювань світлових величин 

імпульсного оптичного випромінення. Основна потреба полягала у точному 
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вимірюванні сили світла, амплітуди та часу спалаху сигнального ліхтаря 

транспортного засобу (літака, корабля) [64-66], рятувального жилету або 

морської транспортної розмітки (буї та маяки) [64, 65]. Представлені наукові 

праці [67-68] направлені на дослідження методів розрахунку характеристик 

оптичного випромінення у кожному з напрямків та базуються на методах, 

розроблення яких почалось ще в середині 19 сторіччя та продовжується на 

сьогоднішній день [69]. Для вирішення поставлених завдань був розроблений 

імпульсний фотометр і система його калібрування [66, 70]. За допомогою 

імпульсного фотометра реалізовано вимірювання максимальної величини 

освітленості і інтегралу від часу. 

На сьогоднішній день, майже кожна країна, у якості еталона для 

відтворення одиниці сили світла, використовує кріогенний радіометр на 

фотометричній лаві, метрологічні характеристики якого, забезпечують 

невизначеність у декілька сотих відсотка. Однак, при проведенні робочих 

вимірювань, розширена невизначеність відповідає прикладу наведеному вище 

для Німеччини або для США UUS = (0,5…1,5 %). Окрім прецизійного та 

розповсюдженого у провідних метрологічних лабораторіях кріогенного 

радіометра, широке застосування знайшов інший тип абсолютних приймачів із 

передбаченою квантовою ефективністю (Predictable Quantum Efficient Detector) – 

трап-детектори [71-80]. В [71] описані основні засоби для проведення 

вимірювань редукованих величин. Трап-детектори використовуються для 

передавання одиниці засобам вимірювальної техніки. Це пов’язано з тим, що 

робочий діапазон криогенних радіометрів знаходиться у області десятків 

мікроВатт і передавання одиниці після її відтворення може бути реалізовано 

тільки через еталон-переносник.  

 

1.3.2. Фотометр з передбаченою квантовою ефективністю 

 

Суттєвий розвиток напівпровідникової електроніки сприяв підвищенню 

точності розрахунку коефіцієнта перетворення фотодіодів, після чого можна 
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стверджувати, що трап-детектори не набагато поступаються кріогенним 

радіометрам в точності [81-82]. В свою чергу, використання трап-детектора 

спрощує процес проведення вимірювання та не потребує суттєвих матеріальних 

витрат, пов’язаних з вакуумуванням кріогенного радіометра та використання 

рідкого гелія. Окрім того, використання наднизьких температур становить 

результати вимірювання коефіцієнта пропускання коригуючого фільтра 

кріогенного радіометра під сумнів. Дослідження фільтру проводиться за 

нормальних атмосферних умов та температури, а під час його використання є 

різниця температур між його стінками [43, 83].  

Кращі досягнення в області напівпровідникової електроніки дозволяють 

забезпечувати вимірювання з точністю (1·10-6…5·10-6) [84-85]. Для серійних 

фотоприймачів (трап-детекторів) типова невизначеність вимірювань складає 

(0,5·10-3…1·10-3) [86]. З 1995 року розпочалось широке використання 

трап-детекторів у якості абсолютних приймачів [87-89]. З того часу, 

розробленню різних конфігурацій та напрямків використання трап-детекторів 

присвячена значна кількість публікацій [90-93]. Вони відрізняються кількістю 

фотодіодів, віддзеркалень оптичного випромінення та чутливістю до поляризації. 

Конструкція перших трап-детекторів полягала у розташуванні фотодіодів у одній 

площині [94] під кутом 90˚ або 45˚ з використанням трьох або чотирьох 

фотодіодів. Наступне покоління трап-детекторів конструювались у тримірній 

проекції, де фотодіоди мали додатковий нахил у 45˚ по осі Z [95]. Подальший 

розвиток приймачів полягав у підвищенні кількості віддзеркалень [96] за 

рахунок циклічності проходів оптичного випромінення та використання 

«віртуальних» фотодіодів. В роботах [97, 98] запропоновано конструкцію 

трап-детектору, в якому оптичне випромінення проходить через фотодіоди 

11 разів. Даний трап-детектор використовується у ДПЕ одиниці середньої 

потужності та енергії лазерного випромінювання [98]. В Україні трап-детектори 

використовуються у декількох ДПЕ [94-98]. Одна з конфігурацій трап-детектора 

побудована на трьох фотодіодах Hamamatsu S 1337-1010BR [53, 99]. При 

розробленні трап-детектора користувалися рекомендаціями описаними у [88, 
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100, 101]. Для отримання абсолютного приймача в видимій області світлових 

вимірювань було проведено дослідження: розраховувався та експериментально 

досліджувався трикомпонентний світлофільтр, який призводить чутливість трап-

детектора до чутливості людського ока [83]. Основуючись на результатах, 

отриманих при дослідженні, проводився відбір фільтрів. Критерієм була 

мінімізація параметру f1 [88, 101], який характеризує точність спектральної 

чутливості фотометра з V(λ) [5, 6]. Методику проведення калібрування трап-

детектора основано на запропонованій моделі у 1995 році [53]. Розраховувалась 

абсолютна спектральна чутливість трап-детектора в видимому діапазоні та, з 

використанням неселективного приймача, вимірювалася відносна спектральна 

чутливість в діапазоні від (0,3…2,5) мкм [39-40, 102]. За допомогою 

монохроматора вимірювалося спектральне пропускання фільтра [42-43].  

На сьогодні метрологічне забезпечення багатьох країн побудоване на 

принципі використання саме трап-детектора, серед них: Канада, Нова Зеландія, 

Туреччина та Німеччина.  

У роботі [103] представлено результати розроблення нового абсолютного 

приймача з передбаченою квантовою ефективністю (PQED). Трап-детектор 

складається з двох великих фотодіодів, які сходяться під гострим кутом 

утворюючи клин. Запропонована конфігурація дозволяє забезпечити 7 

віддзеркалень перед тим, як світло вийде з вхідного отвору приладу. Схема 

проходження оптичного випромінення та розташування фотодіодів 

представлена на рис. 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Оптична схема двохдіодного трап-детектора  
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Запропонована конфігурація забезпечує високі рівні вимірювання. При 

використанні трап-детектора у вакуумі при низьких температурах в режимі із 

зсувом, невизначеність вимірювань потужності може бути менше 1 10-6, що 

майже співпадає з невизначеністю кріогенного радіометра. При вимірюваннях 

за кімнатною температуру, запропонована конфігурація приладу в кожусі 

(рис. 1.2). В такому випадку невизначеність менше 250 10-6. 

 

 

Рисунок 1.2 – Зовнішній вид PQED за нормальних атмосферних умов 

 

Також, дослідження, що були проведені та описані у [103], направлені на 

встановлення можливості застосування світлодіодів у якості еталонних ДС при 

проведенні світлових вимірювань [85, 100, 104-105]. Використання PQED 

відкриває можливості нового варіанту відтворення одиниці сили світла, 

заснованого на світлодіоді у якості джерела світла і приймача на базі 

трап-детектора. Основна ідея такого підходу полягає у зменшенні розширеної 

невизначеності за рахунок відсутності коригуючого світлофільтра [83], який 

призводить випромінення, зареєстроване трап-детектором, до чутливості 

людського ока [5, 6]. Інакше кажучи, спектральна область стовідсоткової 

квантової чутливості трап-детектора більше спектрального діапазону 

випромінювання світлодіода [85, 103]. На сайті EURAMET представлені 

проекти EMRA та EMPIR [85, 103], в яких описані дослідження заміни 

еталонних ламп розжарювання на світлодіодні лампи та напрями дослідження 

світлодіодних джерел світла. Враховуючи напрямок заміни підходу від 

збереження за допомогою джерел світла до збереження із використанням 

приймачів, умови та вимоги до джерел світла стають більш спрощені, тому стає 

можливим використання світлодіодів у якості компаратора. В декількох країнах 
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вже використовують світлодіоди та джерела світла на їх основі для відтворення, 

передавання та збереження одиниці сили світла і мають відповідні СМС-рядки. 

Серед них: Китай, Сінгапур, Росія, Корея, США [60, 61, 106-108]. Частина з 

них, мають відразу декілька СМС-рядків, які відносяться до різних за спектром 

світлодіодів.  

Враховуючи нові напрями наукових досліджень, у сфері світлових 

вимірювань, та необхідності забезпечення єдності вимірювання, слід дослідити 

та порівняти методичні похибки традиційного методу (на основі джерела 

типу А і трап-детектора з фільтром) і нового підходу на основі світлодіодів.  

 

1.3.3. Методи дослідження імпульсного оптичного випромінення 

 

Вимірювання світлових величин з функціональною залежністю від часу 

можливо поділити на періодичні та імпульсні. Під імпульсним розуміють світло 

з тривалістю спалаху значно меншим ніж повний період. Необхідність 

проведення точних вимірювань імпульсного та періодичного оптичного 

випромінення, пов’язано з їх постійним використанням в багатьох галузях 

науки і техніки [109]. Крім того, більшість побутових ламп мають амплітуду 

коливання світлового потоку, яка дорівнює подвійній частоті мережі живлення 

і повинна бути виміряна у відповідності з діючими нормами [110].  

В країнах Радянського Союзу параметром, що характеризує випромінення 

з характерною частотою модуляції, прийнято вважати коефіцієнт пульсації 

[111, 112]. Для розрахунку коефіцієнта пульсації необхідно знати мінімальну і  

максимальну освітленості та середнє значення в імпульсі. Схожий за 

визначенням параметр використовується в країнах Європейського Союзу, де 

прийняті flicker index та flicker percent [113]. На відміну від коефіцієнта 

пульсації, flicker index описує більшу кількість інформації, стосовно 

імпульсного та періодичного випромінення. В [113] данo визначення: flicker 

percent – є мірою глибини модуляції пульсації, а flicker index – характеризує 

періодичне оптичне випромінення та враховує параметри зміни форми сигналу 
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та робочих циклів. Відчуття спалахів є суб’єктивною характеристикою, 

особливо при частотах близьких чи вищих за 100 Гц. Ефекти пульсації світла, 

при таких частотах, проявляються у стомленості очей та через головну біль. В 

роботі [114] проведено теоретичний аналіз формул для розрахунку параметрів 

глибини модуляції оптичного випромінення. Основним напрямом роботи був 

фактор зміни форми оптичного сигналу та його вплив на результати 

вимірювання.  

Керуючись розглянутими роботами та питаннями, є потреба в розробці 

обладнання та методів метрологічного забезпечення вимірювань світлових 

величин імпульсного оптичного випромінення та дослідження параметрів 

пульсації світла. Включення імпульсних світлових вимірювань до складу 

функціональних можливостей ДПЕ одиниці сили світла та створення 

нормативної бази проведення вимірювань задовольнить вимоги описані у [110] 

та забезпечить простежуваність вимірювання з країнами-партнерами.  

Окрім глибини модуляції оптичного випромінення, в роботах [64-68] 

описані методи дослідження ефективної інтенсивності, яка характеризує 

короткочасні спалахи оптичного випромінення. Першими роботами 

вважаються роботи Бунзена и Роско (1862), Блоха (1885), Алларда (1876) [67], а 

також Блондель-Рея (1911) [115]. На основі рівняння Блондель-Рея [115] 

розроблені методи, які використовуються на сьогодні [69]. Рівняння 

Блондель-Рея визначає порогову освітленість за допомогою сигналів 

прямокутної форми при повній світловій ізоляції. Одна з частин рівняння є 

постійна Блондель-Рея, яка характеризує параметри випромінення до його 

довжини та встановлює залежність періоду, шпаруватості, яскравості, спектру 

та інтенсивності. На початку 1990х років [66], була виконана значна кількість 

робіт з дослідження сигнальних вогнів літаків, через підвищення рівня вимог до 

технічного обслуговування системи світлової сигналізації літаків. На основі 

рівняння Блондель-Рея, ефективна інтенсивність, в горизонтальній площині, 

повинна бути рівною чи більшою ніж 400 кд для обох вогнів (червоного та 

білого) [66]. Для дослідження цього питання була сформована робоча група 
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ARP5029 SAE A20 Aircraft Lighting Committee для розробки рекомендацій SAE 

Aerospace Recommended Practice (ARP) для вимірювання вогнів літаків. Цей 

документ повинен був визначати тестові обмежування, розроблювати 

процедури тестування та рекомендації обладнання, визначати приймачі для 

калібрування і оцінювати невизначеності вимірювання для різних умов 

(лабораторія, промисловість та робочі вимірювання). Суттєвий вклад, при 

розробці імпульсного фотометра [66, 70] для вимірювання параметрів 

модульованого оптичного випромінення, був внесений Національним 

інститутом стандартів та технологій США (NIST). Разом з робочою групою 

ARP5029 SAE A20 та NIST, був розроблений процес калібрування імпульсного 

фотометру. Остаточна редакція документу визначає ефективну інтенсивність на 

основі рівняння Блондель-Рея. В результаті, цей документ має суттєві 

спрощення та невирішені питання. Одне з них відноситься до встановлення 

постійної Блондель-Рея, яка насправді залежить від форми сигналу, відношення 

сигналу до його довжини, яскравості та інш. Окрім цього, особливе значення 

відіграє використання спрощеної моделі розрахунків, яка побудована на 

припущені використання лише денного зору, хоча, при реальних дослідженнях, 

логічніше було б використання мезопічного. Також, залишалися питання 

оптимального рівня у 400 кд, оптимізації методу вимірювання послідовності 

спалахів та заміні червоного кольору на помаранчевий.  

Пізніше в NIST був розроблений модернізований метод [116], в основу 

якого були покладені три фундаментальні методи: Аллард, Блондель-Рей (його 

розширена форма – Блондель-Рей-Дуглас) і Шмидт-Клаусен. Роботи 

виконувалися для вимірювання ефективної інтенсивності при вимірюваннях у 

корабельній промисловості (маяки, буї, корабельна сигналізація, рятівні 

жилети). International Association of Lighthouse Authorities (IALA) об’єднала ці 

три методи розрахунку та опублікувала рекомендації [64-65]. В роботі [116] 

представлені результати дослідження розбіжності результатів розрахунку 

ефективної інтенсивності для цих методів при впливі на них різними формами 

оптичного сигналу.  
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Схожий за властивостями приймач був створений групою вчених 

ННЦ «Інститут метрології» [117]. Данні від приймача поступають відразу на 

комп’ютер та оброблюються. За допомогою такого приладу стає можливим 

проводити просторові дослідження зміни сили світла джерел оптичного 

випромінення з урахуванням залежності їх параметрів від часу, що було 

описано у [114].  

Внаслідок складності обробки інформації людським оком і відтворення 

сприйняття інформації людським оком, описані у роботі [114] результати 

проведені на основі спрощених моделей, однак, на сьогоднішній день 

використання більш точних методів і засобів не є можливим. Окреме місце в 

побудові реальних умов сприйняття навколишнього середовища через 

вимірювальне обладнання займає врахування фізіології людського ока. В [118] 

описані дослідження сприйняття світлової інформації з урахуванням впливу 

присмеркового та нічного зору. В роботі [119] представлена експериментальна 

установка для дослідження люксметрів з урахуванням впливу оптичного 

випромінення, яке відповідає кривій видності людського ока у сутінковий час 

V'(λ). Також, важливим є врахування часу адаптації ока до зміни рівня 

освітленості, що в умовах вимірювального обладнання, складно вирішується і 

потребує значних навичок у побудові математичних моделей [120, 121]. 

Взагалі, вимірювання та дослідження умов зорової роботи є важливою 

складовою оцінювання якості умов праці та безпеки життєдіяльності [109-

112, 122].  

Окремої уваги потребує сприйняття модульованого за часом оптичного 

випромінення. У відповідності з законом Тальбота, людське око перестає 

сприймати мерехтіння і починає бачити імпульсний світловий потік, який 

візуально дорівнює безперервному випроміненню, що може сприяти на 

дослідження та розробку джерел світла.  

Враховуючи описані фактори і явища необхідно розуміти, що 

дослідження проводяться у рамках загально прийнятих законів, умов і 

спрощень. 
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1.4. Методи дослідження впливу модульованого світла на 

результати вимірювання сили світла фотометрами 

 

У 1987 році у документі МКО [101] приведено процедури та засоби 

дослідження похибок роботи фотометрів та люксметрів. Приведений перелік 

джерел похибок та методів їх дослідження регламентує операції під час 

визначення метрологічних характеристик вимірювального обладнання. На 

основі сформованого документу [101] в Україні розроблено [123], який 

встановлює методи і засоби контролю та визначення метрологічних 

характеристик та взаємозв’язку нормативних документів, чинних в Україні з 

вимогами МКО [101]. 

Основна увага була спрямована на встановлення спектральної чутливості 

приймачів, коефіцієнта спектрального переходу, відносної основної похибки та 

інтегральної чутливості люксметрів, чутливості до ультрафіолетового та 

інфрачервоного випромінення, похибок, що виникають через нелінійності 

приймачів, температурного коефіцієнта та особливостей роботи приладів. 

Також, описані процедури дослідження впливу на результати вимірювання 

сили світла модульованого оптичного випромінення. Значна частина 

вимірювань світлових величин приходиться на штучні ДС, в більшості з яких 

присутня частота мережі живлення. Виходячи з цього, результати повірки, що 

були отримані при сталих значеннях сили світла, можуть суттєво відрізнятися 

від отриманих при вимірюванні штучної освітленості.  

Вимірювання параметрів впливу модульованого оптичного випромінення, 

полягає у: встановлені верхньої і нижньої частотних границь та визначенні 

похибки, яка характеризує спроможність витримувати пікові перевантаження. 

Визначення амплітудного коефіцієнта, виходячи з [101], полягає у 

вимірюванні освітленості, яка надходить з двох світлових каналів 

(стаціонарного та імпульсного). Вимірювальне обладнання складається з двох 

джерел живлення, двох ламп розжарювання, двох затворів для перемикання 
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режимів, модулятора з одним вікном для формування імпульсного 

випромінення у формі сектора та досліджуваного приладу. Кут отвору φ в 

модуляторі та швидкість обертання модулятора повинні забезпечити 

формування імпульсів 0,5 мс, та інтервал між ними 10 мс (100 Гц). Механічний 

модулятор встановлюється перед однієї з ламп.  

Процедура визначення похибки, яка характеризує пікові перевантаження, 

розпочинається з встановлення рівня сигналу Хstady-state в стаціонарному каналі. 

Після цього стаціонарний режим перекривається. Модулятор імпульсного 

випромінення повертають вручну та реєструють сигнал приймача. Регулюючи 

режим лампи імпульсного каналу, одержують показ приладу pulseX̂  у границях 

0,01·Хstady-state. Значення pulseX̂  – пікове значення імпульсу, яке отримують при 

повороті модулятора з кроком не більшим ніж 1° (Рис. 1.3). Під час повороту 

модулятора φ, знімається залежність показів приладу )(X , одержуючи сигнал 

у формі трапеції і пікове значення імпульсу pulseX̂ . Значення коефіцієнта relX , 

який характеризує відносне значення модульованого сигналу і залежить від 

геометричних параметрів, обчислюють за формулою (1.4).  

 

rel

pulse
ˆ360

A
X

X



 ,       (1.4) 

 

де А – площа під Х(φ) в одиницях вимірювання приладу помножених на 

градуси. 
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Рисунок 1.3 – Форма імпульсу та пікове значення імпульсу 

 

Далі, розраховується середній за період обертання диска модулятора 

сигнал від лампи – rel pulse
ˆX X . Поєднаний сигнал імпульсного та безперервного 

випромінення визначається з виразу (1.5). 

 

  superimposed stady-state rel pulse
ˆX X X X   .        (1.5) 

 

Після одночасного відкриття обох каналів, знімають покази приладу 

Хsuperimposed при освітленні його модульованим світлом, накладеним на 

стаціонарне. Для даного пікового значення імпульсу X̂  розраховують похибку, 

яка характеризує спроможність витримувати пікові перевантаження, за 

формулою (1.6). 

 

   superimposed

10

stady state

ˆ( )
ˆ( ) 1 100 %

Х X
f X

Х 

 
   
 
 

.      (1.6) 

 

Повторюючи описані процедури з підвищенням наступних пікових 

значень імпульсів, одержують значення f10( X̂ ), доки воно не досягне 5 %. Після 

отримання максимального пікового значення імпульсу maxX̂  обчислюють 

амплітудний коефіцієнт с за формулою (1.7). 

Х(φ)

 

φ, град 

pulseX̂  

360X  ° 
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На відміну від вимог МКО [101], у розробленому стандарті [123] 

спростовано напрямок пов’язаний з визначенням пікового перевантаження.  

Встановлення верхньої та нижньої частотних границь виконується на 

установці, до складу якої входять генератор сигналів, імпульсне джерело світла 

(світлодіод) та блок вимірювальних приладів (еталонний та досліджуваний 

приймачі). Пересуванням приймачів контролюється рівень освітленості. Сталий 

рівень освітленості на світлодіоді забезпечується регулюванням напруги 

генератора сигналів. Генератор подає сигнали синусоїдальної форми з різними 

значеннями частоти. Зміна частоти оптичного сигналу забезпечується у 

діапазоні від 1 Гц до 100 кГц рівними інтервалами, які відповідають одиниці 

обраного діапазону ν. З кожного вимірювання серії Іі(ν) формуються відповідні 

групи та розраховується середнє арифметичне значення І(ν).  

Кількісна оцінка впливу похибки, зумовленої модульованим світлом, від 

частоти модуляції ν описується виразом: 

 

1001
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0max
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f   ,    (1.8) 

 

де Іmax(ν0) – максимальне значення при деякій частоті модуляції ν0; 

І(ν) – значення одержане під час вимірювання. 

Значення нижньої та верхньої частот відповідають максимальним 

розподіленням з отриманих результатів розрахунку f7(ν) за формулою (1.8). 

Таким чином, Нижня та верхня границі знаходяться по максимальних 

відхиленнях від ν0. 

Основний результат, виходячи з [101, 123], має бути отриманий при 

частоті модуляції, яка дорівнює подвійній частоті мережі живлення – 100 Гц. 
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Розподілення похибки, зумовленої модульованим світлом не повинна 

перевищувати 5 %.  

Описані методи розрахунку та дослідження похибок, зумовлених 

модульованим за часом оптичним випроміненням, використовуються на основі 

світловимірювальних ламп з постійними значеннями сили світла та 

освітленості. Приймачі до уваги, що на сьогоднішній день рівень якості 

світлодіодів значно збільшився, з’являється необхідність в розробці нового, 

більш спрощеного за процедурою, методу вимірювання.  

 

1.5. Висновки по розділу 1  

 

Проведено аналіз становлення метрологічного забезпечення України та 

досліджені основні етапи розвитку світлових вимірювань у Світі та еталони, 

пов’язані із ними. З аналізу наукових праць та нормативних документів, в яких 

описані методи та засоби вимірювання світлових величин, отримані важливі 

теоретичні та методичні основи досліджень. Сформовані основні напрями 

наукового дослідження і описані матеріальні та ідеологічні засади проведення 

робіт. Детально досліджені методи виявлення та розрахунку похибок фотометрів, 

які визвані впливом модульованого за часом світла. Проаналізовані методи 

вимірювання та напрями використання імпульсних джерел світла та світлових 

вимірювань зі змінною у часі освітленістю. 
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РОЗДІЛ 2.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИМІРЮВАНЬ СВІТЛОВИХ ВЕЛИЧИН  

2.1. Дослідження роботи світловимірювальних ламп типу СИС 

 

Після створення ДПЕ і відповідної повірочної схеми був узятий курс на 

поступовий перехід від системи метрологічного забезпечення, яка заснована на 

лампах, до використання корегованих приймачів [38, 43]. Однак, наразі в 

Україні використовується значна кількість світловимірювальних ламп 

типу СИС з силою світла від 1 кд до 1500 кд (СИС 107-1500, СИС 107-1000, 

СИС 107-500, СИС 107-35, СИС 40-100, СИС 10-10,СИС 10-5, СИС 5-1) з 

колбами у вигляді нахиленого конуса [3, 4]. На сьогодні загальне число 

постійно використовуваних робочих еталонів світловимірювальних ламп 

складає декілька десятків. Найбільш поширені світловимірювальні лампи 

СИС 107-500 і СИС 40-100. До складу ДПЕ одиниці сили світла входять 3 

лампи СИС 40-100 і 3 лампи СИС 107-500. Групи з трьох змінних за своїм 

складом ламп використовуються в еталоні для відтворення, зберігання і 

передавання розміру одиниць.  

Існує багато причин виникнення похибок, дослідження джерел яких є 

важливим завданням збереження метрологічного забезпечення України [124]. 

Для мінімізації загальної похибки рекомендується використовувати групи ламп 

змінних за складом. Кількість ламп у групі, в стандартах України та Росії, 

складає 3 або 5 ламп. Вимоги до експлуатації цих ламп регламентуються [3]. 

Зокрема, наведено діапазони робочих струмів і напруги для цих ламп. 

Спеціалізованих виводів для вимірювання напруги безпосередньо на тілі нитки 

розжарювання лампи немає. Враховуючи, що опір перехідного контакту між 

патроном і цоколем лампи може складати до 0,4 Ом, очевидно, що при завданні 

режиму по напрузі можливі істотні похибки. Історично склалося, що задавати 

режим горіння робочих ламп прийнято саме по напрузі. Величина струму через 

лампу вважається величиною довідковою, хоча очевидно, що використання 
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струму замість напруги ліквідовувало б цю складову похибок. Для 

світловимірювальних ламп, які використовуються в якості робочих еталонів, 

режим горіння має встановлюватися по корельованій колірній температурі [125, 

126]. У роботі [39] показано, що цей спосіб завдання режиму по точності 

відтворення сили світла істотно краще способу, прийнятому для робочих ламп. 

В той же час, загальне число робочих еталонів світловимірювальних ламп не 

настільки велике, що б негайно розробляти новий відповідний стандарт. Тому 

при пересуванні лампи між установками необхідно проводити оцінку похибки, 

яка обумовлена втратами напруги на перехідних контактах і дротах. 

Спеціальна форма колби світловимірювальних ламп нейтралізує 

віддзеркалення від стінок колби лампи, завдяки чому вони не впливають на 

силу світла. Окремою конструкцією, розробленою для зменшення впливу 

розсіяного випромінення на стінках колби є щитки – екрани із 

стандартизованою формою діафрагм, що входять до складу оптичних лав [3]. 

На відміну від світловимірювальних ламп, при розробці щитків 

регламентується лише площа та форма вихідної діафрагми. Відповідно, значна 

кількість параметрів використання (відстань від нитки розжарювання лампи до 

щитка, коефіцієнт віддзеркалення щитка, співвідношення між його 

дзеркальною і дифузною складовими) можуть відрізнятися і вносити суттєві 

похибки. Таким чином, при калібруванні (повірці) світловимірювальних ламп 

та подальшій експлуатації використовуються різні щитки. Частина 

випромінювання лампи, після відбиття від щитка потрапить на нитку 

розжарювання лампи і збільшить силу світла. У першому наближенні 

збільшення сили світла можна оцінити як: 

 

внщнщsS
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,     (2.1) 

 

де I і ΔI – сила світла лампи і її зміна внаслідок наявності відбиття від 

щитка і ниток розжарювання лампи; 
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l – відстань від нитки розжарювання до щитка; 

Sщ – площа щитка; 

sн – площа ниток розжарювання та їх тримачів; 

щ  – коефіцієнт відбиття щитка; 

вн  – коефіцієнт відбиття ниток розжарювання та їх тримачів. 

Форма колби лампи дозволяє уникнути відбиття лише від нитки лампи, а 

не від розсіяного випромінення екрану. Це пов’язано з тим, що характер 

відбиття системи лампа-екран змінюється з кожною експлуатацією на різних 

лавах і теоретично оцінити похибки, що виникають від віддзеркалення 

скло-щиток не може бути реалізоване.  

Частина похибок виникає внаслідок взаємодії випромінювання лампи з 

установкою (світловимірювальною лавою), на якій проводяться вимірювання. 

Відбувається розсіяння випромінення на краях діафрагм, іноді і на стінках 

установки. За світловимірювальною лампою необхідно встановлювати пастку 

випромінення, з якою можуть бути зв'язані істотні похибки. Конструкція 

пастки, її розташування і частка відбитого від неї світла різні для різних 

установок, що може приводити до спотворення результатів вимірювання. 

Відповідне цьому механізму збільшення сили світла можна в першому 

наближенні оцінити по формулі (2.2): 

 

лщS

l

I

I



 2




,      (2.2) 

 

де с  – коефіцієнт віддзеркалення пастки; 

I і ΔI – сила світла лампи і її зміна внаслідок наявності відбиття від 

пастки. 

Перелічені причини і кінцеві розміри тіла розжарювання лампи 

приводять до відхилень від зручної моделі – закону обернених квадратів [43]. 

Крім того, нитки розжарювання деяких ламп (СИС 107-1500, СИС 107-1000, 

СИС 107-500 і СИС 40-100) виконано у вигляді спіралі. У роботі [39] показано, 
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що яскравості окремих ділянок спіралі тіла розжарювання лампи істотно 

відрізняються. Більш важливо те, що в залежності від кута спостереження 

змінюється площа ділянок нитки розжарювання лампи, які спостерігаються, це 

явище муару – виникнення узору при накладенні періодичних структур. На 

рис. 2.1(а) наведена фотографія пружини з маленької відстані, При цьому різні 

частини пружини видно під різними кутами. Добре видно, що в нижній і 

верхній частинах пружини передня частина витка закриває задню частину 

витка, в середній частині передня частина витка майже не закриває задню. 

Розміри нитки і діаметр витків для тіла розжарювання у світловимірювальних 

ламп інші – рис. 2.1(б), але перекриття задніх витків передніми залежно від 

кута спостереження залишається.  

 

 

а – вид муарових смуг у пружини зблизька; 

б – вид елементу тіла розжарювання лампи СИС 107-500. 

Рисунок 2.1 – Зображення пружини з близької відстані 

 

В цьому випадку теоретично розрахувати залежність сили світла від кута 

спостереження досить складно, а індивідуальні особливості ламп роблять 

спроби такого розрахунку неможливими. Конструкція лампи не передбачує 

спеціальних міток, необхідних для точного і відтворного встановлення лампи, 

тому вертикальність нитки розжарювання можна забезпечити приблизно з 

точністю до кута, якій визначається співвідношенням діаметру спіралі нитки 
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розжарювання до її довжини. Для ламп СИС 107-500 і СИС 40-100 цей кут 

складає близько 0,1 радіану.  

Результати експериментальних досліджень впливу зазначених джерел 

похибок на силу світла підтверджують теоретичні оцінки. Схема 

експериментальної установки наведена у рис. 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Схема вимірювань залежності сили світла світловимірювальних 

ламп від кута нахилу лампи 

 

Вимірювання проводилися в світлоізольованому відсіку з діафрагмами. 

Під час вимірювань використовувався стабілізований блок живлення, який 

підтримував встановлену напругу з точністю до 2-3 мВ за час вимірювань. 

Використовувався термостабілізований фотометр, співвідношення сигнал/шум 

якого було завжди не гірше 2000. Відстань вимірювалась за допомогою 

встановленого на каретці мікроскопа, який можна було фокусувати на нитку 

розжарювання лампи і на вхідну діафрагму фотометра. Каретка переміщалася 

по оптичній рейці. Положення мікроскопа фіксувалося за допомогою ноніусної 

шкали і прикріпленої до оптичної рейки лінійки.  

Досліджувалися лампи із спіральним тілом розжарювання – 

СИС 107-1000, СИС 107-500, СИС 40-100, і лампи з тілом розжарювання у 

вигляді нитки – СИС 107-35, СИС 10-10, СИС 10-5. Під час вимірювань 

виникли деякі складнощі, пов’язані з юстировкою ламп. По-перше – вузол 

юстировки влаштований так, що зміна кута нахилу лампи призводить до зміни 

відстані від лампи до фотометра. По друге – кожна лампа індивідуальна, 
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технологія виготовлення ламп така, що існують значні відмінності в 

геометричних розмірах.  

 

2.1.1. Аналіз зміни результатів вимірювання сили світла  

 

Досліджувався вплив кутової юстировки на результати вимірювання сили 

світла [127]. Перед вимірюваннями був встановлений зв'язок між кутом 

повороту гвинта юстировки лампи і кутом її відхилення. Вимірювання залежно 

від кута відтворювалися з точністю, обумовленою постійністю джерела 

живлення. При кутовому юстуванні максимальний зсув лампи складав від 

29 до 18 мм для різних типів ламп. Величина переміщення ламп наведена в 

таблиці 2.1. Видно, що це істотна величина. Зміна відстані повинна бути 

врахована під час розрахунку впливу кута нахилу лампи на силу світла.  

 

Таблиця 2.1 – Зв'язок переміщення і кута нахилу світловимірювальних 

ламп  

Лампа 
СИС 

107-1000 

СИС 

107-500 

СИС 

107-35 

СИС 

40-40 

СИС 

10-10 

СИС 

10-5 

Переміщення (мм) / 

відносне переміщення (%) 
29 / 1,6 26 / 1,4 28 / 1,5 18,5 / 1 19,5 / 1 23,5 / 1,3 

Зв'язок переміщення і 

нахилу, мм/рад 
165 186 154 126 126 135 

  

Для того, що б переконатися, що індивідуальні відмінності ламп 

зберігають загальні риси вибраного типу ламп, спочатку були проведені 

вимірювання трьох ламп СИС 107-500. Відповідно до [3, 4], необхідно 

встановлювати щиток перед лампою. Відсутність щитка є одним з 

найпоширеніших помилок під час вимірювання, тому були проведені 

вимірювання сили світла  з щитком і без нього при різних кутах нахилу лампи.  

Нормовані результати вимірювань сили світла і різниці в силі світла з 

щитком і без нього, залежно від кута нахилу лампи, надано на рис. 2.3 у 

верхньому ряду, в нижньому приведені різниці в силі світла при вимірюваннях 
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з щитком і без нього. Приведені на рис. 2.3 залежності, отримано без корекції 

на зміну відстані від лампи до джерела під час юстування. 

 

 

 

СИС 107-500 № 3  СИС 107-500 № 135  СИС 107-500 № 21 

Рисунок 2.3 – Нормовані результати вимірювань сили світла ламп СИС 107-500 

залежно від кута нахилу лампи з щитком, без щитка і різниця між ними 

 

Видно, що в межах кута, якій визначається співвідношенням діаметру 

спіралі нитки розжарювання до її довжини, сила світла змінюється майже на 

17 %, тоді як лампи в ранзі робочого еталону повинні забезпечувати похибку не 

гірше 2,5%. Залежність у ламп різна, але має загальні риси. У двох ламп 

залежність від кута нахилу має відносно плоску ділянку – в одному випадку 

мінімум, в іншому - максимум. Для лампи СИС 107-500 №3 такої ділянки в 

межах юстирування немає. Це добре узгоджується з тим фактом, що існують 

лампи з малою похибкою відтворення сили світла і лампи з істотно більшою 

похибкою при всіх майже однакових механічних і електричних параметрах. 

Різниця у вимірюваннях сили світла з щитком і без нього має хаотичний 

характер залежності від кута нахилу лампи. У таблиці 2.2 дана середня різниця 
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в силі світла при вимірюваннях з щитком і без нього, середньоквадратичне і 

максимальне відхилення для всіх досліджених кутів нахилу цих типів ламп. 

 

Таблиця 2.2 – Результати аналізу впливу щитка на роботу 

світловимірювальних ламп 

Лампа №3 №135 №21 

Середня різниця,% -0,52 -0,21 -0,37 

Максимальна різниця % 0,94 0,79 0,87 

Середньоквадратичне відхилення різниці % 0,22 0,26 0,26 

 

Після приведення результатів вимірювання до спільного положення, 

можна стверджувати, що для цього типу світловимірювальних ламп характерна 

спільна поведінка розподілу сили світла. Результат обробки даних 

представлений на рис. 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 – Результат нормування і зсуву залежностей від кута нахилу сили 

світла трьох світловимірювальних ламп СИС 107-500 

 

Можна стверджувати, що не дивлячись на індивідуальні відмінності, 

зберігаються загальні залежності. Це дає підстави застосовувати приведені 
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результати до інших ламп відповідного типу, а також обґрунтовує можливість 

дослідження тільки одного екземпляра кожного типу лампи. Для різниці в силі 

світла під час вимірювань з щитком і без нього загального в поведінці виявити 

не вдалося. Графіки цієї різниці для ламп СИС 107-500 наведено на рис. 2.3 в 

нижньому ряду. 

 

2.1.2. Розподіл похибок вимірювання сили світла ламп типу СИС 

 

Маючі доказ загальної поведінки ламп одного типу були проведені 

аналогічні вимірювання для ламп СИС 107-1000, СИС 107-500, СИС 107-35, 

СИС 40-100, СИС 10-10, СИС 10-5 за наявності і відсутності щитка. Як і слід 

було чекати, облік зміни відстані необхідний, на рис. 2.5 наведено результати 

вимірювань сили світла ламп з щитком без корекції на відстань і відкориговані 

результати.  

У всіх випадках корекція результатів істотно зменшила вплив кута 

нахилу ламп. Максимальні відмінності в силах світла світловимірювальних 

ламп при нахилах представлено в результуючій таблиці 2.3. Видно, що для всіх 

типів ламп з тілом розжарювання у вигляді спіралі вплив кута нахилу лампи 

набагато більший, ніж у ламп з тілом розжарювання у вигляді ниток. Оскільки 

у лампи СИС 40-100 спіралей ниток розжарювання розташовані під значним 

кутом, то у неї похибки менше, ніж у ламп з паралельними нитками 

розжарювання (СИС 107-1000 і СИС 107-500). Порівнюючи отримані 

результати з похибками для ламп в ранзі робочого еталону (2,5 %) можна 

стверджувати, що встановлення вертикальності ниток напруження лампи 

вимагає особливої ретельності, та призводить до істотної похибки.  
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СИС 107-1000 СИС 107-500 

  
СИС 107-35 СИС 40-100 

  
СИС 10-10 СИС 10-5 

Рисунок 2.5 – Результати вимірювань сили світла ламп типу СИС з щитком  без 

корекції на відстань і відкориговані результати 
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Дослідження впливу установки екрану проводилося за результатами, 

скорегованими на зміну відстані, до лампи. Результати наведено в таблиці 2.3.  

Вплив повороту лампи навколо вертикальної осі досліджувався без 

повороту лампи. Замість цього в горизонтальній площині пересувався 

фотометр, практично вимірювався розподіл освітленості уздовж горизонтальної 

лінії, перпендикулярної оптичної осі. Відстань до фотометра була 1,8 м, а 

переміщення убік від оптичної осі проводилося в межі світлового пучка, на 

0,05 м, тобто приблизно на 0,03 рад. На такій відстані, як за наявності щитка, 

так і без нього, сила світла змінювалась менш ніж на 0,5 %.  

За даними [4] можливо визначити припустимі діапазони опорів кожного з 

типів ламп в робочому режимі. Видно, що ці опори складають від 2 Ом до 

72 Ом. Враховуючи, що опір перехідного контакту між патроном і цоколем 

лампи може складати 0,4 Ом, стає очевидно, що це істотна величина. При 

проведенні вимірювань, для кожного з використаних типів ламп, 

досліджувалася залежність сили світла від напруги. Результати вимірювань 

надані в таблиці 2.3. Їх можна використовувати, для того, що б визначити 

похибку, що вноситься невідомим опором від 0 Ом до 0,4 Ом. Результати 

надано в таблиці 2.3. 

Експериментальна оцінка впливу місця розташування і коефіцієнта 

відбиття щитка детально не проводилася із-за наявності явних залежностей 

(формули 2.1 та 2.2), проте для оцінювання максимального впливу цих 

чинників були виміряні зміни сили світла лампи СИС 107-35 при установці 

безпосередньо за нею екрану (стекло МС-20),  і при розміщенні на щитку з боку 

лампи білої поверхні [127]. Щиток, який необхідно встановлювати перед цією 

лампою, має найбільшу площу отвору, тому і була обрана лампа СИС 107-35 

для оцінювання максимального впливу. Дослідження впливу установки екрану 

проводилося за результатами, скорегованими на зміну відстані, до лампи. 

Результати наведено на рис. 2.6 та в таблиці 2.3. Максимальна оцінка впливу 

відсутності пастки на силу світла приведена в таблиці 2.3.  
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СИС 107-1000 СИС 107-500 

  

СИС 107-35 СИС 40-100 

  

СИС 10-10 СИС 10-5 

Рисунок 2.6 – Вплив щитка на силу світла для ламп типу СИС 
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Розміщення щитка за лампою, крім зміни сили світла, як і будь-яка 

невідповідність моделі точкового джерела, призводить до зміни ефективної 

відстані між джерелом і приймачем. Під ефективною відстанню мається на 

увазі відстань, скорегована  таким чином, що б сили світла джерела, виміряні на 

різних відстанях, відрізнялися один від одного мінімально. Відповідно до 

підходу, запропонованого в [43], для корекції досить внести добавку до 

виміряної відстані, таку, щоб мінімізувати середньоквадратичне відхилення 

результатів вимірювання сили світла на різних відстанях. Таку поправку було 

оцінено експериментально. Для вимірювань використовувався фотометр, з 

чітко визначеною приймальною площиною, тобто, забезпечений вхідною 

діафрагмою. Були проведені вимірювання сили світла лампи СИС 107-500 на 

відстані від 800 мм до 1800 мм. Такі ж вимірювання були проведені для того ж 

фотометра, на тих же відстанях, для тієї ж лампи, але безпосередньо за нею 

встановлювався екран з молочного скла МС-20. Різниця в розрахованих за [43] 

добавках склала близько 2 см, тобто близько 1 % по відстані, або 2 % під час 

визначення сили світла.  

 

Таблиця 2.3 – Вплив розглянутих чинників на силу світла ламп типу СИС 

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 

 



68 

 

Спираючись на результати, які надано в даному розділі, можна оцінити 

внесок основних складових похибки вимірювань і по можливості скоротити їх. 

Однак, описані результати досліджень характеризують лише вимірювання на 

відстані обмеженій відстанню оптичних лав метрологічних центрів і не 

відносяться до вимірювань на великих відстанях.  

Таким чином, на основі отриманих результатів [124, 127], перехід від 

зберігання і передавання світлових одиниць за допомогою 

світловимірювальних ламп до зберігання і передавання за допомогою 

приймачів, що розпочався при створенні ДПЕ одиниці сили світла у 1996 року 

та продовжено при проведені робіт з модернізації ДПЕ [128], є правильним 

рішенням. При такому підході джерело випромінювання використовується, як 

компаратор.  

 

2.2. Метод відтворення сили світла на основі трап-детектора та 

світлодіодних джерел світла  

 

У 1996 році був затверджений державний первинний еталон одиниці сили 

світла ДЕТУ 11-02-96 [38]. Метод відтворення був заснований на застосуванні 

абсолютного приймача і монохроматичного джерела випромінювання. 

Монохроматичне джерело було виконане на базі ртутної лампи та 

вузькосмугового фільтру, якій відокремлює лінію 546 нм. Це дозволило не 

використовувати фільтр, який приводить спектральну чутливість приймача до 

спектральної чутливості людського ока, та уникнути похибок, що пов'язані з 

цим. Але на подальших стадіях передавання одиниці необхідно 

використовувати такий фільтр. У 2008 році було опубліковано роботу [53], яка 

присвячена використанню трап детектора для світлових вимірювань, де 

використовувався абсолютний приймач і джерело безперервного спектру. 

Абсолютним приймачем служив трап-детектор, джерелом – лампа 

розжарювання. Похибки, які пов'язані з фільтром, виявилися відразу на стадії 

відтворення, але під час передавання одиниці, через те що фільтр в еталоні 
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подібний до фільтрів у вимірювальних приладах, похибки зростали не так 

швидко, як в еталоні ДЕТУ 11-02-96.  

Останніми роками істотно поширилось використання світлодіодів, як 

білого кольору, так і кольорових [129-134]. Світлодіоди, як високоефективні 

джерела оптичного випромінювання, знайшли своє використання майже у всіх 

областях життєдіяльності людини [130-133]. Це пов’язано з високими 

показниками світловіддачі, стабільністю світлового потоку, високою здатністю 

передавання кольорів та великим, у порівнянні з іншими ДС, терміном 

експлуатації [135-137]. Світлодіоди великої потужності випускаються в усьому 

видимому спектрі. В [85, 103] описані роботи з дослідження щодо 

перспективності використання світлодіодів у якості метрологічних ДС. Разом із 

розробкою нових джерел оптичного випромінювання, необхідно переглянути 

методи вимірювання. Використання світлодіодів вирішить значну кількість 

питань пов’язаних з використанням ідеологічно застарілих ламп розжарювання. 

У [138] описані дослідження перспективи використання світлодіодів у якості 

еталонних ДС для передавання одиниці сили світла. Починаючи з 1948 [1], в 

усіх державних стандартах колишньої СРСР та сучасних України та Росії, у 

якості еталону світлових одиниць використовуються групи 

світловимірювальних ламп типу СИС з кольоровими температурами 2800 К та 

2860 К. В роботі [139] запропоновано у якості еталонних ДС використовувати 

декілька груп світлодіодів, кожна з яких має різну кольорову температуру, що 

разом призведене загальну температуру до потрібної – регламентованої на 

сьогодні при використанні світловимірювальних ламп. Суттєвою перешкодою у 

використанні світлодіодів є їх різноманіття [131, 140]. Іншими словами, на 

сьогодні в Україні не існує єдиного стандарту, який регламентує світлодіоди 

для метрологічного забезпечення [141].  

Удосконалення фотоприймачів зробило область їх передбаченої квантової 

ефективності (майже 100 %) достатньою, щоб охопити весь спектр 

випромінення не тільки багатьох кольорових, але і білих світлодіодів. 

Враховуючи, що спектральна смуга випромінювання світлодіодів займає 
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проміжне положення між монохроматичним джерелом і джерелом 

безперервного спектру, потрібно проаналізувати методичні переваги і недоліки 

такого підходу у порівнянні з раніше використаними. 

 

2.2.1. Дослідження методів відтворення сили світла 

 

Для порівняння перелічених методів (метод на основі ртутної лампи та 

метод на основі світловимірювальної лампи типу СИС) необхідно вибрати 

відповідний критерій [138]. Значна частина невизначеностей пов'язана з 

конкретною конструкцією установок та з характеристиками приладів, які у 

цьому методі використовуються. Тому необхідно досліджувати невизначеності, 

які обумовлені тільки відмінністю в методах. Відмінність в методах полягає у 

відмінності в спектрах джерел, тому необхідно звернути увагу на 

невизначеності, які обумовлені врахуванням спектральних характеристик. 

Всі світлові величини тісно пов’язані [54]. Хоча основною світловою 

величиною є кандела, спочатку може відтворюватися люкс – одиниця 

освітленості, або люмен – одиниця світлового потоку. Враховуючи, що 

більшість вимірювальних приладів реагують на освітленість, логічно проводити 

порівняння точності відтворення і передавання за освітленістю. Більшість 

вимірювань освітленості виконують за допомогою безперервного спектра, 

тому, виходячи з практичних потреб, логічно проводити порівняння точності 

передавання при освітленні найбільш поширеним стандартним джерелом 

випромінювання – джерелом типу А.  

Загальний вираз для освітленості при використанні джерела типу А із 

спектром ЕА(λ) відповідно до [50] може бути записано у вигляді формули: 
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 – коефіцієнт актинічності; 

k  – 683 кд стер/Вт; 

I – сигнал абсолютного приймача; 

А – площа діафрагми; 

S – чутливість абсолютного приймача на довжині хвилі 555 нм (лм/А); 

τ – пропускання фільтру на довжині хвилі 555 нм; 

S(λ) – відносна спектральна чутливість приймача з фільтром V(λ) 

[4, 28, 29]. 

В даному випадку FA – величина близька до одиниці, оскільки S(λ) ≈ V(λ). 

Визначення коефіцієнта актинічності полягає у відношенні ідеального 

результату за чутливістю V(λ) та результату, який був виміряний для чутливості 

конкретного фотоприймача. 

Якщо для відтворення використовується світлодіод із спектром, який вже 

в області передбаченої квантової ефективності, то фільтр не потрібний, тобто 

τ = 1. Вираз для освітленості при використанні джерела із спектром ЕСД(λ) може 

бути записаний у вигляді: 
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СД
 - коефіцієнт актинічності для 

випромінювання світлодіода.  

Для зеленого світлодіода напівширина ЕСД(λ) мала в порівнянні з 

напівшириною V(λ) то FСД ≈ V(λСД) / S(λСД). Для білого світлодіода S(λ) сильно 

відрізняється від V(λ), FС ≈ 0,33. Якщо врахувати, що невизначеність 

вимірювань на еталоні [140] складає u = 0,8 %, то відповідна невизначеність 

актинічності дорівнює u = 0,11 %. 
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При використанні для відтворення монохроматичного джерела формула 

змінюється. Фільтр не потрібний, тобто τ = 1, а коефіцієнт актинічності 

вироджується у відношення функції видності до відносної спектральної 

чутливості на використовуваній довжині хвилі випромінення. В результаті 

отримаємо формулу з відсутнім коефіцієнтом актинічності. 
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     (2.5) 

 

Після відтворення з використанням випромінення будь-якого спектру, 

повинна відбутися передавання одиниці засобу вимірювання, яке 

використовуватиметься для зберігання. Потрібно провести вимірювання 

освітленості від джерела із стандартним спектром. В рамках цієї роботи 

критерієм вибрана чутливість до випромінювання джерела типу А. Якщо 

відтворення виконувалося на основі випромінювання світлодіодного ДС або 

монохроматичного випромінення, то на приймач за передавання потрібно буде 

встановити світлофільтр, що приводить його чутливість до V(λ). Відповідно 

зміняться абсолютна і  відносна чутливість приймача на всіх довжинах хвиль. З 

урахуванням цього зауваження можна вважати, що для таких випадків 

справедлива формула (2.3). Істотною відмінністю від відтворення одиниці при 

передаванні є необхідність забезпечити такий режим роботи джерела, щоб він 

максимально відповідав джерелу типу А. Невизначеності обумовлені 

відмінністю спектру джерела від джерела типу А призведуть до відповідних 

невизначеностей освітленості. Формула може бути записана у вигляді: 
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Аreal
– коефіцієнт актинічності з урахуванням 

реального спектру. 

У формулах використовується відносна чутливість приймача. Існує тільки 

два типи абсолютних приймачів і теоретично можна використовувати будь-

який з них. У тих випадках, коли необхідно буде використовувати спектральні 

характеристики для розрахунків можна вважати, що приймачі з електричним 

заміщенням неселективні, а чутливість трап-детектора добре описується 

формулою:  
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де λ – довжина хвилі; 

K – 1239,85 нм*Вт/A; 

ρ(λ) – коефіцієнт віддзеркалення фотодіодів; 

ε(λ) – внутрішня квантова ефективність фотодіодів.  

Величина k / (A·S) вважається однаковою для всіх розглянутих випадків, 

через те що відноситься до конструкції приймача. Це означає, що незалежно від 

того, яким з зазначених засобів спочатку відтворювалася одиниця, 

невизначеність передавання буде в методичному сенсі однакова і 

визначатиметься тільки характеристиками використовуваної апаратури. 

Аналізуючи формули (2.3-2.6) можна порівняти невизначеності 

відтворення для описаних випадків. Інтерес представляють тільки 

невизначеності пов’язані з спектральними складовими. Слід розглянути 

невизначеності, які пов'язані з точністю визначення відносних спектральних 

характеристик джерела і фільтру, а також з точністю визначення абсолютної 

величини пропускання фільтру, оскільки саме ці величини входять у 

формули (2.3-2.6).  
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2.2.2. Джерела невизначеності існуючих методів 

 

Необхідно розглянути невизначеності вимірювань, моделі, що виникають 

через неідеальність, невизначеності, обумовлені похибкою вимірювання 

спектральним приладом, у тому числі і кінцевою спектральною шириною 

щілини спектрального приладу, а також невизначеності розрахунку для всіх 

зазначених методів відтворення. Для обліку невизначеностей вимірювання 

спектральних характеристик досить використовувати невизначеності 

спектрорадіометричного еталона і еталона спектральних коефіцієнтів 

[102, 140]. У [38] детально розглянуті невизначеності методу відтворення на 

основі монохроматичного джерела і абсолютного приймача, у тому числі і 

спектральні невизначеності, обумовлені тим, що у випромінюванні існують 

неподавлені лінії і фон в межах смуги пропускання 2 нм інтерференційного 

фільтру (відповідно 0,03 % і 0,8 % від потужності в лінії 546 нм). Проте, в 

результаті застосування запропонованої методики обробки, сумарна 

невизначеність була зведена до S = θ = 3·10-3 %. Спектральні невизначеності, 

обумовлені кінцевою спектральною шириною апаратної функції спектрального 

приладу для відтворення за допомогою монохроматичного джерела практично 

відсутні, оскільки спектральну ширину лінії випромінення вимірювати не 

потрібно. У формулі (2.5) відсутні інтеграли, тому і невизначеності 

інтегрування немає. 

Невизначеності методу відтворення заснованого на використанні джерела 

типу А на апаратурі ННЦ «Інститут метрології» описані в [54]. В роботі малося 

на увазі використання джерела типу А, характеристики якого задані у таблиці, 

тобто спектральні невизначеності, пов'язані з неточним знанням спектру 

джерела не розглядалися. Невизначеність вимірювання коефіцієнта 

пропускання фільтру в [54] оцінена 0,11 %. Ця цифра отримана за наслідками 

50 кратних вимірювань протягом декількох днів. Для оцінок, точність 

вимірювання коефіцієнта пропускання фільтру можна поліпшити, оскільки 

невизначеність вимірювання коефіцієнтів направленого пропускання в 
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діапазоні 0,01-0,95 на еталоні  відповідно до [102] складає u = 0,03 %. Основна 

проблема була пов’язана з урахуванням неподавленого фільтром випромінення. 

Маючі на увазі, що для джерела типу А частка випромінення в області 

(380…760) нм (видима область) складає малу частку випромінення в області 

(300…1200) нм (область чутливості кремнієвого фотодіода), а також 

враховуючи зростання чутливості фотодіода з довжиною хвилі, то істотного 

значення набувають помилки поза основною областю пропускання фільтру. 

Якщо коефіцієнт пропускання фільтру поза видимим діапазоном складатиме не 

нуль, а тільки 0,1 %, то сигнал фотодіода збільшиться на 2 %. Ця трудність 

долалася тим, що область інтегрування при обчисленні коефіцієнта 

актинічності розбивалася на три області, (300…380) нм  (380…760) нм і 

(760…1200) нм. Використовувалося різне кольорове скло, яке виділяло ці 

області, і вимірювався сигнал коригованого приймача з цим склом і без них. В 

результаті вдалося врахувати внесок випромінення поза основною областю 

чутливості і ввести поправку. Невизначеність вимірювання коефіцієнта 

актинічності оцінена в 0,14 %. Спектральні вимірювання проводилися при 

спектральній ширині щілини 1,2 нм, враховуючи, що смуга пропускання 

фільтру V(λ) 380 нм, поправок на кінцеву спектральну ширину апаратної 

функції монохроматора не вводилося. Розрахунок інтегралів проводився по 

формулі прямокутників. Відповідно до [142] такий метод має похибку, 

пов’язану з похідної інтегрованої функції. Гарною оцінкою можна вважати:  
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,  (2.8) 

 

де λi – довжини хвиль, на яких проводилося вимірювання від от 380 нм до 

760 нм, крок вимірювань 10 нм. 

По оцінках, із-за майже симетричного контуру відповідна похибка 

близько 6 10-3 %.  
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2.2.3. Аналіз використання світлодіодів при відтворенні одиниці сили 

світла 

 

Оцінювання невизначеностей для методу відтворення, що використовує 

світлодіодне ДС, раніше не проводилися, тому їх слід розглядати докладніше. 

Випромінювання світлодіодного ДС повністю знаходиться у області V(λ), тому 

врахування неподавлених ліній і фону не вимагається. Якщо користуватися 

вимірюваннями спектру на спектрорадіометричному еталоні [140] (uc = 0,8), то 

невизначеність обчислення FA складає 0,11 %. Вплив спектральної ширини 

апаратної функції приладу буде різним, для монохромного і білого світлодіодів. 

На рис. 2.7 представлені типові відносні спектральні розподіли 

монохроматичного і білого світлодіодів. Для орієнтування там же представлена 

крива V(λ). Спектри СД1 и СД2 сильно відрізняються величиною піку в синій 

області, тобто відповідають холодному і теплому кольору білого світлодіода. 

Реальні невизначеності при вимірюваннях спектрального складу видимого 

випромінення відповідно до [140] можна оцінити u = 0,8.  

 

 

Рисунок 2.7 – Типові спектри білого (СД 1 и СД 2) та зеленого світлодіода, 

крива V(λ) 
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Для цих світлодіодів існують ділянки спектру, що швидко змінюються, це 

приведе до спотворення виду спектру внаслідок впливу апаратної функції. 

Загальний підхід при обліку впливу апаратної функції спектрального приладу 

потребує вирішення інтегрального рівняння типу згортки. Такий підхід 

детально розроблений [143], проте достатньо трудомісткий. Для практичних 

потреб необхідний більш простій метод. У [41] запропонований підхід, що 

дозволяє оцінити відмінність дійсного і виміряного спектрів. Розрахунки 

відповідно до [25] проведені для спектральної ширини щілини 2 нм. 

Розрахунки показали, що якщо використовувати прилад із спектральною 

шириною щілини 2 нм, то для білого світлодіода максимальна відмінність на 

довжинах хвиль 420 і 460 нм складає близько 0,3 % Для зеленого світлодіода 

поправка досягає 0,5 %. На інших довжина хвиль істотно менше – 

середньоквадратичне відхилення менш ніж 0,1 % і 0,14 % для білого і зеленого 

світлодіода відповідно. Очевидно, що при вимірюванні спектру зеленого 

світлодіода потрібна більш вузька щілина, що легко можливо досягти. Оскільки 

для білого світлодіода вже не можна говорити про симетрію спектру, то для 

нього були розраховано невизначеність інтегрування для 


0

)()(  dSЕСД  – 

близько 0,11 %. При інтегруванні 


0

)()(  dVЕСД  із-за симетрії контуру  

невизначеність склала близько 10-4 %. 

Для невизначеності передавання при розрахунку по формулі (2.6), 

необхідно врахувати, що реальне джерело випромінювання має спектр не точно 

співпадаючий із спектром джерела типу А (2.6). 

Оскільки відповідно до [41] при температурах порядку 2800 К допустимі 

відхилення в 120 К, то виникне невизначеність у визначенні коефіцієнта 

актинічності, яку легко оцінити FAreal = 0,986. Якщо користуватися 

вимірюваннями спектру на спектрорадіометричному еталоні [140] (uc = 0,8), то 

для  визначення FAreal  розрахунок дає u = 0,11 %. 
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2.2.4. Результати порівняльного аналізу методів відтворення одиниці 

сили світла  

 

Після розгляду деяких невизначеностей методу відтворення, заснованого 

на використанні світлодіоду, можна порівняти всі раніше перераховані методи. 

Оскільки є різний ступінь опрацьованості зазначених методів слід розглянути 

всі їх, користуючись однаковим підходом, тобто користуватися результатами 

атестації існуючих еталонів. У таблиці 2.4 зібрані розглянуті раніше джерела 

невизначеностей для k = 1.  

 

Таблиця 2.4 – Невизначеності спектральних величин при відтворенні та 

передаванні одиниці сили світла 

Складові невизначеностей  

Метод  

Відтворення Передавання 

ДС типу А 
Світлодіодне 

ДС 

Монохро-

матичне ДС 
ДС типу А 

Світлодіодн

е ДС 

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 з методів має свої 

переваги. Основний недолік методу, що використовує світлодіод – відсутність 

стандартизованого джерела світла, що імітує випромінювання світлодіода. За 

наявності такого стандартного джерела коефіцієнт актинічності обчислювався б 
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теоретично. У такому разі зникає невизначеність вимірювання спектра і 

сумарна невизначеність для джерела А і для світлодіода прирівняються. 

Апаратне розширення для світлодіода приблизне таке ж, як неподавлене 

випромінювання для джерела типу А, але існує можливість корекції спектру на 

кінцеву величину апаратної функції. Невизначеність інтегрування легко 

зменшується, наприклад, при зміні методу на метод інтегрування за Сімпсоном. 

Невизначеності для методу відтворення за білим світлодіодом стають 

меншими, ніж за методом за джерелом типу А. На етапі передавання можна 

було б проводити калібрування світлових приладів у ранзі робочих еталонів і 

від лампи розжарювання (джерела типу А), і від світлодіодного ДС. Якість 

корекції спектральної чутливості робочих засобів вимірювання постійно 

зростає, для них залежність від виду спектру джерела не така критична, як 

раніше. Для ЗВТ у разі калібрування люксметра за світлодіодним ДС спектром 

СД1, який приведений на рисунку (2.7) і подальшого застосування його для 

вимірювання світлодіода спектром СД2 похибки складали б близько 2 %. Це 

зумовлено малими значеннями V(λ) в області синього піку світлодіода. Така 

похибка цілком прийнятна для робочих ЗВТ. 

 

2.2.5. Метод відтворення сили світла на основі вузькосмугового 

світлодіода  

 

Попередній аналіз методів відтворення одиниці сили світла, що був 

проведений у [138], свідчить про наявність суттєвої складової невизначеності 

через необхідність вимірювання спектру світлодіодного ДС. Очевидно, що при 

наявності стандартизованого джерела оптичного випромінювання зникне 

невизначеність вимірювання спектра і сумарна розширена невизначеність для 

джерела типу А і для світлодіода прирівняються, а наявність неподавлених 

ділянок спектра у джерела типу А роблять метод з використанням світлодіода 

більш вигідним.  
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Одним із найбільш точних джерел випромінювання за відтворення 

одиниці сили світла є джерело монохроматичного випромінювання – лазер. У 

цьому випадку на точність відтворення впливає визначення центральної 

частоти і потужність випромінення. Для зменшення складових невизначеності, 

зумовлених точністю визначення лінії випромінення, такий тип джерел 

прийнято розташовувати в околиці 555 нм (максимум функції V(λ)), де 

залежність від довжини хвилі мінімальна. Якщо спектр джерела 

немонохроматичний, а, як у випадку зі світлодіодним ДС, 

квазімонохроматичний, невизначеність вимірювання спектра збільшується.  

Запропонований метод полягає у використанні властивостей функції V(λ) 

[144]. Замість світлодіодів із широкою полосою випромінювання та декількома 

піками можливо використовувати симетричні вузькосмугові світлодіоди. 

Зважаючи на визначення кандели, сила світла є одиницею світлового потоку в 

тілесному куті (формула 2.9).  

 

0

( ) ( )LEDK V d  


   ,      (2.9) 

 

де 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.  

Вираз, записаний у (2.9), передбачає точне знання спектра 

випромінювання світлодіодного ДС. Запропоновано метод, полягає у 

розкладанні функції 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 точці λ0; 

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 (2.10) 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 (2.10) 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 випромінювання світлодіода вибирається у такий спосіб щоб 

друга похідна функції V(λ) була мінімальною (рис. 2.8), 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 2.8 – 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 (2.9) і Ф за формулою (2.10), 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 2.5 – 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 
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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. 2.8) 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. 2.8 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 (2.10) і результату Ф за (2.9).  

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. 

 

2.3. Висновки по розділу 2 

 

В розділі 2 описані результати теоретичних та експериментальних 

досліджень джерел світла для забезпечення точних вимірювань світлових 

величин безперервного оптичного випромінення. Дослідження є частиною 

робіт з проведення модернізації державного первинного еталону одиниці сили 

світла. Оскільки державний первинний еталон одиниці сили світла є найвищою 

мірою точності вимірювання світлових величин, було проведено дослідження 
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умов роботи одного з основних джерел оптичного випромінювання еталону – 

світловимірювальних ламп типу СИС. Продовжено перехід від зберігання і 

передавання світлових одиниць за допомогою світловимірювальних ламп до 

зберігання і передавання за допомогою приймачів. При такому підході джерело 

випромінювання використовується, як компаратор. Представлені результати 

стали основою для проведення дослідження щодо перспективності 

використання еталонних джерел світла на основі напівпровідникових 

світлодіодів. Було запропоновано метод відтворення одиниці сили світла на 

основі використання абсолютного приймача зі стовідсотковою квантовою 

ефективністю (трап-детектора) та світлодіодних ДС. Були проведені теоретичні 

дослідження невизначеності спектральних величин за відтворення та 

передавання одиниці сили світла. На основі цього запропоновано використання 

вузькосмугових світлодіодів з симетричним розподілом спектру 

випромінювання при відтворенні одиниці сили світла та запропоновано метод 

відбору світлодіодів за спектром. Відносно використання світлодіодних ДС 

сумарна спектральна невизначеність суттєво перевищую невизначеність для 

монохроматичного ДС, тому було запропоновано новий метод відтворення, 

який полягає у використанні властивостей функції V(λ). Замість світлодіодів із 

широкою полосою випромінювання та декількома піками запропоновано 

використовувати симетричні вузькосмугові світлодіоди.  

Використання світлодіодів у якості еталонних джерел оптичного 

випромінювання є важливою ступеню розвинення світлових технологій. 
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РОЗДІЛ 3. 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАНЬ СВІТЛОВИХ ВЕЛИЧИН 

ІМПУЛЬСНОГО ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЕННЯ 

3.1. Обладнання для забезпечення вимірювань імпульсного 

оптичного випромінення 

 

Важливим напрямом у розвитку метрологічного забезпечення 

вимірювань світлових величин є роботи із упровадження світлових одиниць 

імпульсного випромінення (освітлення, світлової експозиції, світлової енергії) 

[54]. Необхідність вимірювання властивостей модульованого за часом 

оптичного  випромінення [67-70, 145] та метрологічного забезпечення 

відповідних світлових одиниць базується на прямому впливі цього 

випромінення на фізіологічний і психічний стани здоров’я людини [113, 119-

122], зумовлені присутністю коливань напруги у мережі чи особливостями 

фізики газового розряду джерел світла. 

За вимірювання властивостей модульованого оптичного випромінення 

відповідають пульсметри, імпульсні фотометри, експозиметри. З 1991 р. в 

Україні відсутні світлові вимірювання, пов’язані з імпульсним та періодичним 

випроміненням. Таким чином, безпосередній контроль вимірювальної техніки 

не виконується на відповідному рівні.  

Для відтворення освітлення у якості джерела використовується 

світловимірювальна лампа типу СИС зі складу групи ламп ДПЕ одиниці сили 

світла, механічний модулятор та трап-детектор [146]. Відтворення 

розпочинається з відтворення одиниці сили світла, а саме з перевірки 

стовідсоткової квантової ефективності первинного фотометра на основі 

трьохдіодного трап-детектора на одній довжині хвилі [147]. У якості активного 

елементу приймача оптичного випромінення використовуються фотодіоди 

фірми Hamamatsu S1337-1010BR [99]. Також необхідно перевірити коефіцієнт 

направленого пропускання коригуючого світлофільтра, який призводить 

спектральну чутливість приймача до кривої видності людського ока V(λ). 



86 

 

Перевірка квантової ефективності та коефіцієнта направленого пропускання 

виконуються відповідно на державному первинному еталоні одиниці середньої 

потужності та енергії лазерного випромінювання і державному первинному 

еталоні одиниць спектральних коефіцієнтів направленого пропускання, 

дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 

25,0 мкм. У результаті розраховується абсолютна чутливість трап-детектора на 

довжині хвилі 555 нм та коефіцієнт актинічності для джерела типа А. Вихідна 

діафрагма виконана зі сталі, яка забезпечує постійність форми вхідного отвору 

трап-детектора. Трап-детектор встановлюється на оптичну лаву разом зі 

світловимірювальною лампою та модулятором [147]. 

За допомогою апаратури державного первинного еталона одиниць 

середньої потужності та енергії лазерного випромінювання ДЕТУ 11-04-12 

вимірюється коефіцієнт ослаблення модулятора, який дорівнює відношенню 

кута, що відповідає відкритим ділянкам обертального диска до кута, якій 

відповідає сумі відкритої та закритої частини. За допомогою трап-детектора 

вимірюється сила світла світловимірювальної лампи, потім встановлюють 

(включають) модулятор. За допомогою частотоміра вимірюється частота 

імпульсів трап-детектора від світловимірювальної лампи з модулятором, 

розраховується період імпульсів та визначається тривалість імпульсу. 

Добутком сили світла та тривалості імпульсів є освітлення (кд·с). На місце 

трап-детектора встановлюється імпульсний фотометр і визначається його 

чутливість до освітлення [148]. Потім на місце світловимірювальної лампи 

встановлюється імпульсне джерело випромінювання та визначаються 

чутливості до освітленості та освітлення [146].  

Рівняння вимірювання при відтворенні еталоном розміру одиниці 

освітлення має вигляд:  
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де ΘΔt – розмір одиниці освітленості джерела випромінювання за час Δt;  

I – значення сили світла джерела оптичного випромінювання, яке 

вимірюється при відтворенні одиниці сили світла; 

 kосл – коефіцієнт послаблення механічного модулятора;  

f – частота проходження світлових імпульсів;  

NΔt – кількість імпульсів потрапляючих до приймача за час Δt;  

k – коефіцієнт калібрування трап-детектора з фільтром і діафрагмою 

без фільтра на довжині хвилі 555 нм;  

K – спектральний коефіцієнт, який залежить від спектральних 

характеристик вимірювання та спектральних характеристик коригуючого 

світлофільтра;  

A – площа вхідної діафрагми еталонного фотометра;  

L – відстань між точковим джерелом випромінювання та площею 

вхідної діафрагми трап-детектора;  

jI – вхідний сигнал трап-детектора. 

Відтворення одиниці освітлення ΘΔt засновується на прямих 

вимірюваннях одиниці сили світла, попередньому вимірюванні коефіцієнта 

послаблення модулятора і частоти надходження світлових імпульсів [146].  

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

вимірювальної техніки розроблено обладнання [148], яке, після проведення 

модернізації еталона одиниці сили світла, додано до складу установки для 

передавання розміру одиниць сили світла, освітленості та освітлення. Воно 

складається зі стабілізованого джерела живлення, системи формування 

оптичних сигналів спеціальної форми та імпульсного джерела оптичного 

випромінювання. У якості ДС використовується група потужних світлодіодів з 

системою термостабілізації (рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Джерело імпульсного оптичного випромінювання 

 

Результати вимірювання реєструвалися імпульсним фотометром та 

опрацьовувались на персональному комп’ютері з використанням спеціального 

програмного забезпечення [117].  

 

3.1.1. Розроблення прецизійного джерела живлення та системи 

формування сигналів 

 

При розробленні блока живлення імпульсного джерела оптичного 

випромінювання (світлодіодного ДС) основний пріоритет було надано 

підвищенню точності та надійності роботи системи та нейтралізації шумів. 

Система живлення світлодіодного ДС, структурна схема якої зображена на 

рис. 3.2, складається з двох основних частин: стабілізованого джерела 

живлення та генератора сигналів спеціальної форми.  

У схемі стабілізованого джерела живлення використовується 

трансформатор тороїдальної форми [149]. Цей тип трансформатора забезпечує 

надходження електричного сигналу з мінімальною складовою шумів, що є 

принциповим при розробці та експлуатації вимірювального обладнання. 

Випрямний каскад використовується для перетворювання змінного 

електричного сигналу з частотою 50 Гц (вхідний сигнал з зовнішнього джерела 

струму) у постійну напругу, необхідну для подальшої роботи системи 

живлення. Далі за схемою знаходиться схема опорної напруги, яка встановлює 
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рівень постійної робочої напруги. Електрична принципова схема блоку 

живлення приведена у рис. 3.3.  

 

 

Рисунок 3.2 – Структурна схема блока з системою формування сигналів 

 

 

Рисунок 3.3 – Електрична принципова схема джерела живлення 

 

Генератор імпульсів виконано на базі мікроконтролера AVR фірми Atmel. 

Керування генератором виконується за допомогою кнопок на передній панелі 

обладнання, що дозволяє перестроювати частоту імпульсів та форму сигналу. 
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Діапазон частот імпульсів від 1 Гц до 65 кГц з кроком регулювання 1, 10, 100, 

1000 Гц [148]. Генератор імпульсів забезпечує 5 режимів зміни форми сигналу: 

синусоїдальну, прямокутну, пилкоподібну, реверсивну пилкоподібну та 

трикутну. Для відображення режиму роботи генератора на передній панелі 

обладнання встановлено символьний LCD дисплей. 

Одним з найважливіших параметрів світлового імпульсного 

випромінення є амплітуда коливання рівня освітленості – коефіцієнт пульсацій. 

Регулювання параметрів пульсацій для імпульсного ДС виконується за 

допомогою змінного резистора, який з’єднується з силовим каскадом і задає 

режим його роботи. Зовнішній вид приладу зображено на рис. 3.4 [148]. 

 

 

Рисунок 3.4 – Зовнішній вид приладу. 

 

Блок імпульсного джерела випромінювання може працювати в двох 

основних режимах: імпульсному і безперервному. Імпульсний режим 

необхідний для створення періодичних коливань ДС.  

Найбільш перспективним є використання прямокутного сигналу, що 

дозволяє проводити контроль приладів за [109], де представлені методи 

контролю параметрів сигналу при порівнянні його з еталонним сигналом 

прямокутної форми.  

Безперервний режим передбачений для опорного вимірювання вихідних 

параметрів блока живлення та сталої освітленості. Крім того, використання 
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імпульсного джерела оптичного випромінювання в неперервному режимі разом 

з трап-детектором дозволяє реалізувати відтворювання одиниці сили світла. 

 

3.1.2. Дослідження роботи приладу 

 

Дослідження роботи джерела живлення та генератору імпульсів 

проводилось з використанням вимірювальних приладів, які відповідають всім 

вимогам для проведення відповідних електричних та світлових вимірювань 

[149]. Блок-схему установки для дослідження роботи приладу наведено на 

рис. 3.5. Вимірювання параметрів сигналу генератору проводилось з 

використанням аналогового осцилографа С1-76 та цифрового осцилографа 

RIGOL DS1202CA.  

Першими завданнями дослідження були перевірка роботи джерела 

живлення та генератору сигналів, а також умов роботи білого світлодіода та 

імпульсного фотометра. Для підтвердження отриманих результатів, обидві 

складові приладу (джерело живлення та генератор) по черзі були замінені на 

лабораторні. При заміні джерела живлення на «Источник постоянного тока 

Б5-44» та «Источник питания ЭПЗ.3005.2.3» була досліджена стабілізація 

напруги в часі. Коливання значення напруги не перевищували 0,5 %. 

 

 

Рисунок 3.5 – Блок-схема дослідної установки 
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Дослідження роботи генератору було розпочато з вимірювання опорного 

сигналу, що надходить до навантаження (світлодіодне джерело оптичного 

випромінювання). Це необхідно для подальшого оцінювання роботи 

генератору. На рис. 3.6 представлені зображення прямокутного та 

синусоїдального сигналів отриманих при вимірюванні розробленого 

генератору.  

 

 

Рисунок 3.6 – Опорний сигнал генератору 

 

Отримані результати є сигналами, які ще не спотворені надмірною 

ємністю навантаження (джерелом світла). Паралельне з’єднання призводить до 

підвищення ємності, що впливає на модульований сигнал. Генератор повинен 

подавати на світлодіодне ДС сигнал заданої форми, частоти та амплітуди, але 

на результати вимірювань впливає не тільки опорний сигнал, а й сигнал з 

урахуванням можливостей ДС. В схему роботи установки було встановлено 

світлодіод потужністю 10 Вт, та силою струму 1 А. Досліджувались різні 

значення амплітуди сигналу та різні світлодіоди.  

Для перевірки якості роботи приладу у схему замість розробленого 

генератору було включено генератор сигналів функціональний Г6-46. 

Результати вимірювання повністю співпадали.  

Окрім вимірювання сигналу на виході з генератора, також досліджувався 

сигнал що надходить до імпульсного фотометру, який входить до складу ДПЕ 

одиниці сили світла [128, 149]. Таким чином, можливо оцінити результати 

перетворення фотоструму у фотодіоді. Результати були отримані для різних 
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частот, амплітуд та форм сигналу. Синусоїдальний та прямокутний імпульси 

зображені на рис. 3.7.  

 

 

Рисунок 3.7 – Прямокутний та синусоїдальний сигнали 

 

Окрім основного напрямку застосування (передавання одиниці 

освітлення) розроблене обладнання може використовуватись для дослідження 

впливу зміни амплітуди, форми сигналу та частоти на результати вимірювання 

імпульсного оптичного випромінення.  

 

3.2. Експериментальні дослідження розрахунку коефіцієнта пульсації 

3.2.1. Методи розрахунку коефіцієнта пульсації 

 

Одним з важливих напрямків використання вимірників параметрів 

імпульсного та періодичного оптичного випромінення є вимірювання впливу 

модульованого світла на фізичний та психологічний стан людини [113]. 

Впровадження до ДПЕ одиниці сили світла можливості відтворення, зберігання 

та передавання одиниці освітлення відкриває можливості забезпечення 

простежуваності і єдності вимірювання пульсметрів, імпульсних фотометрів та 

експозиметрів [150]. Відомо, що більшість штучних ДС мають частоту 

модуляції, яка дорівнює 100 Гц (подвійній частоті мережі живлення) [151]. 

Найбільший вплив на зоровий аналізатор людини справляє амплітуда зміни 

рівня сигналу. В Україні та країнах колишнього СРСР для визначення рівня 
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зміни оптичного сигналу використовується коефіцієнт пульсації (Кп, %) – 

критерій оцінки відносної глибини коливань освітленості внаслідок зміни у часі 

світлового потоку газорозрядних ламп при живленні їх змінним струмом. В 

нормативних документах України використовуються формула розрахунку 

коефіцієнта пульсації [110]. Формула (3.2) відноситься до визначення [110]: 

 

max min( )
100.

2
п

ave

E E
K

E


      (3.2) 

 

де Emax, Emin – відповідно максимальне і мінімальне значення освітленості 

за період її коливання, лк;  

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

Точне визначення Eave в державних будівельних нормах [110]  не 

наведене. Очевидно, що 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. У [114] теоретично розглядалося, до 

чого може привести така відмінність для різних форм залежності освітленості 

від часу. Для різних форм зміни освітленості величина середнього, обчислена за 

інтегралом, сильно залежить від конкретної форми, можливі відмінності в 

десятки відсотків від середнього, обчислено як (Emax + Emin) /2. Було 

проаналізовано особливості функцій залежності освітленості від часу і 

показано, що найменші похибки досягаються при використанні зафіксованої в 

[110] визначення величини пульсацій, причому, середнє, використовуване у 

формулі (3.2), обчислюється як середнє між мінімальним і максимальним  

значенням за формулою (3.3).  
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    (3.3) 

 

У [111] коефіцієнт пульсації розраховується за формулою: 
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max min

0
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100.
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E t dt
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    (3.4) 

 

Відповідно до вітчизняних формул розрахунку Кп, в [152] описані інші 

методи розрахунку та визначення амплітуди модульованого оптичного 

випромінення – percent flicker (3.5) та flicker index (3.7).  

 

max min
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    (3.5) 

 

В [152] величина, яка розраховується за такою формулою (3.5), має назву 

percent flicker, тобто коефіцієнт пульсацій за формулою (3.3) співпадає із 

загально європейським визначенням за суттю, але відрізняється за назвою. 

Оскільки можлива велика різноманітність форм залежності освітленості від 

часу, що дуже незручно для аналізу, бажано використовувати характеристику 

форми у  вигляді одного числа. Для характеристики форми зміни освітленості 

запропоновано параметр форми (ПФ) – величина, визначена як відношення 

середнього, визначуваного як середнє між мінімальною і максимальною 

освітленостями до середнього, визначуваного за допомогою інтеграла за 

періодом зміни, за формулою 3.6.  
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     (3.6) 

 

Такий підхід дозволяє уникнути вкрай незручного для метрологічних і 

законодавчих цілей використання вимірювань функції.  

Реалізація flicker index заснована на врахуванні форми сигналу оптичного 

випромінення.  
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    (3.7) 
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де area A ⨜E(t)dt – інтеграл за періодом в області, де E(t) є більшим за 

середнє значення освітленості (зона А); 

area 𝐵  ⨜E(t)dt – інтеграл за періодом в області, де E(t) є меншими за 

середнє значення освітленості (зона В). 

Для визначення flicker index також використовується поняття середнього 

та періоду сигналу, як і у (3.3). Для отримання результату розраховується 

площа вище середнього рівня освітленості (А) та нижня частина (В).  

За умови використання осцилографа можливо користуватися формулою: 

 

max min

max

( )
100.п

E E
K

E


      (3.8) 

 

Із формули (3.7) видно, що зміна форми оптичного сигналу, за всіх інших 

сталих, може призвести до суттєвих похибок під час вимірювання 

модульованого світла та розрахунку коефіцієнта пульсації. 

 

3.2.2. Вплив фактору форми на результати вимірювання 

 

В роботі [114] проведено теоретичний аналіз впливу форми сигналу 

періодичного випромінення на результати розрахунку коефіцієнта пульсації. 

Користуючись розробленим обладнанням [148-149], були отримані 

експериментальні результати впливу фактору форми оптичного сигналу на 

результати розрахунку коефіцієнта пульсації та вимірювання періодичного 

оптичного випромінення [153]. 

При проведенні експериментальних досліджень у якості джерел 

оптичного випромінювання були обрані світлодіоди фірм Epistar та Lustrous 

потужністю 10 Вт та 4 форми оптичного сигналу (прямокутна, синусоїдальна, 

трикутна, пилкоподібна) з 4 частотами (25. 50, 100 та 300 Гц). Вибір діапазону 

частот був пов'язаний з найбільшою розповсюдженістю та негативним впливом 

на зір людини [150].  
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Вимірювання проводились на Державному первинному еталоні одиниці 

сили світла на фіксованій відстані між джерелом та приймачем. На першому 

етапі був отриманий рівень сталої освітленості з використанням фотометру 

LMT B520 [154]. Контрольне вимірювання сталої освітленості виконувалось 

при кожному циклі вимірювань. Характеристики фотометра LMT В520 

відповідають найвищим вимогам до світловимірювальних приладів. Якість 

коригування спектральної чутливості f1 [155], не вище ніж 1 %, косинусна 

похибка менш, ніж 1,5 %, температурний коефіцієнт менш ніж 0,1 % / град, 

похибка нелінійності не перевищує 0,1 %. Фотометр широко використовується 

під час міжнародних звірень у багатьох країнах. Вхідна напруга живлення 

світлодіоду контролювалась із застосуванням зовнішнього вольтметру та 

фіксувалась на протязі всього експерименту. Світлодіодне джерело світла 

охолоджувались пасивним (голчастий радіатор) та активним (кулер) методами. 

Контроль температури виконувався контактним методом з алюмінієвої 

підкладки світлодіода. Вимірювання виконувались серіями для кожного 

значення частоти сигналу. Значення амплітуди сигналу для всіх вимірювань 

було однаковим. Вплив модульованого світла на результати вимірювання 

фотометром, отриманих на LMT B520 при вимірюванні сталої освітленості, 

наведені у таблиці 3.1.  

 

Таблиця 3.1 – Результати вимірювання модульованого оптичного сигналу 

фотометром LMT B520 

Частота, 

Гц 

Стала 

освітленість, 

лк 

Модульований оптичний сигнал, лк 

Прямокутний  Синусоїдальний Трикутний Пилкоподібний 

300 365,2 193,2 138,4 108,5 107,5 

100 365,5 191,5 136,7 105,7 106,6 

50 365,6 192,6 137,6 107,4 107,0 

25 365,3 190,8 136,2 107,4 107,5 
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Результати вимірювання на різних частотах показують суттєву різницю 

значення освітленості для не модульованого світла та для кожної з форм 

сигналу. Також відкрито видно, що рівень освітленості, для кожної з форм, 

зберігається у всьому діапазоні вимірювань та дорівнює інтегральному 

середньому (3.4) значенню освітленості за період. В таблиці 3.2 представлені 

середні значення освітленості розраховані для формул (3.3-3.4).  

  

Таблиця 3.2 – Результати розрахунку середнього значення освітленості за 

формулами (3.3) та (3.4) 

Частота, 

Гц 

Тип отримання 

середнього значення 

освітленості 

Модульований оптичний сигнал, лк 

Прямокутник  Синусоїда Трикутник Пилка 

300 

Середнє за min_max 202,1 203,9 198,4 199,4 

Середнє інтегральне 183,9 138,3 108,6 110,6 

100 

Середнє за min_max 203,9 202,1 198,5 200,3 

Середнє інтегральне 195,64 143,3 113,4 113,5 

50 

Середнє за min_max 203,9 203,9 202,1 202,1 

Середнє інтегральне 201,3 147,0 118,7 117,3 

25 

Середнє за min_max 202,1 203,9 203,9 198,5 

Середнє інтегральне 202,4 151,2 120,5 119,9 

 

З таблиці 3.2 видно, що результати розрахунків, отримані з 

використанням середнього за (3.4), знаходяться у межах результатів отриманих 

при вимірюванні освітленості фотометром LMT B520. Схожість результатів 

середнього для всіх форм сигналу за формулою (3.2) пояснюється сталим 

рівнем максимальної напруги живлення світлодіода. Іншими словами, у цьому 

випадку на результат впливає не площа поверхні максимального значення, а 

тільки її рівень. Таким чином, результати отримані при прямокутній та 

трикутній формах дають однакові значення. У статті не розглядується вплив 
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шпаруватості на результати. У даному випадку воно дорівнює 2. 

Неоднозначність опису середнього у (3.2) призводить до появи суттєвих 

похибок вимірювання коефіцієнта пульсації, окрім результатів для прямокутної 

форми сигналу. Це пов’язано з тим, що для прямокутника середнє за 

мінімальним та максимальним значенням та середнє інтегральне (за умови 

шпаруватості 2) є однаковою величиною. Таким чином, використання 

формули (3.2) доцільно лише при використанні прямокутної форми оптичного 

сигналу.  

Основна частина експериментальних досліджень полягала у вимірюванні 

параметрів пульсації на різних частотах з оцінкою впливу форми сигналу. 

Вимірювання проводились із використанням імпульсного фотометра [150]. 

Модулювався сигнал з частотою 25, 50, 100 та 300 Гц для  4 основних форм 

сигналу (прямокутна, синусоїдальна, пилкоподібна та трикутна).  Таким чином, 

був отриманий масив даних з 16 розподілень освітленості від часу та проведені 

розрахунки пульсацій світла. Отримавши результати для кожної з форм сигналу 

був розрахований розкид значення параметру пульсації (живлення світлодіода, 

амплітуда та температура підтримувались постійними на протязі всіх 

вимірювань). Результати сформовані у вигляді таблиці 3.3.   

 

Таблиця 3.3 – Розподіл результатів розрахунку параметрів  пульсації  

світла 

Формула розрахунку 

Частота, Гц 

300 100 50 25 

Формула 3.4 0,502  0,303 0,281 0,528 

Формула 3.3 та формула 3.5 0,364 0,151 0,049 1,793 

Формула 3.7 28,39 25,48 26,20 27,83 

Формула 3.7 72,85 76,58 73,23 69,48 

Формула 3.8 0,187 0,077 0,025 0,915 
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Результати у таблиці 3.3 формула (3.7) наведені для середнього 

розрахованого за різними формулами. Аналіз експериментальних результатів 

[153] підтверджує данні представлені у [114]. З таблиці 3.3 видно, що 

розрахунок параметру форми за (3.7) більш чутливий до зміни форми сигналу. 

Врахування такого результату можуть бути доцільними при використанні 

отриманих даних при стендових чи лабораторних дослідженнях джерел світла 

чи освітлювальних систем.  

Приведені результати відносяться до сигналів зі шпаруватістю 2 

(рис. 3.8 а). Однак, в певних випадках відношення сигналу до періоду може 

змінюватись. На рис. 3.8 представлені три прямокутні сигнали однієї частоти та 

різного значення шпаруватості. Зрозуміло, що для всіх трьох випадків при 

розрахунку коефіцієнта пульсації за формулою (3.3) значення Кп буде 

дорівнювати 100 %. Питання виникають при використанні формули (3.4) з 

середнім значенням освітленості визначеним через інтегральне середнє. 

 

 

       а     б    в 

а – сигнал зі шпаруватістю 1,1; 

б – сигнал зі шпаруватістю 10; 

в – сигнал зі шпаруватістю 2; 

Рисунок 3.8 – Сигнал прямокутної форми з різною шпаруватістю 

 

Підставивши такі сигнали при розрахунку коефіцієнта пульсації для 

формул (3.3) та (3.4) були отримані результати розрахунків, що представлені у 

таблиця 3.4. 
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Таблиця 3.4 – Результати розрахунку коефіцієнта пульсації для сигналу з 

різною шпаруватістю за формулами (3.3) та (3.4) 

Формула розрахунку Шпаруватість 1,1 Шпаруватість 10 Шпаруватість 2 

(3.3) 100 % 100 % 100 % 

(3.4) 55,4 % 510 % 102 % 

 

Аналізуючи результати слід зазначити, що використання формули (3.3) 

обмежується встановленням двох граничних рівнів сигналу, що у випадку 

ультракоротких імпульсів (менше 1 мкс) може привести до помилкового 

результату у 100 %. Однак, необхідно розуміти, що вимірювання коефіцієнта 

пульсації повинні обмежуватись чутливістю людського ока – постійна 

Блондель-Рей, яка дорівнює 0,2 мс.  

 

3.2.2. Експериментальні дослідження побутових джерел світла  

 

Були проведені експериментальні дослідження поширених джерел 

освітлення. Дослідження проводилися в двох напрямах. На першому етапі була 

досліджена залежність характеристик змінного випромінення від напруги 

живлення для ламп розжарювання, для люмінесцентних ламп і для 

світлодіодних джерел. На другому етапі було проведено дослідження 

характеристик змінного випромінення у містах суспільного користування – в 

основному, магазинів і метрополітену.   

На першому етапі для вимірювань використовувався імпульсний 

фотометр зі складу модернізованого еталону одиниці сили світла. Зміна 

напруги живлення джерел проводилася звичайним латром, без стабілізації. 

Діапазон зміни напруги від 150 до 230 В. Таким чином моделювалися умови, 

близькі до реальних умов експлуатації освітлювальних систем. В цілому було 

досліджено 12 ДС. Реєстрація випромінення проводилася з частотою 7200 Гц. 

Об'єм вибірки 500 вимірювань, тобто вимірювалася саме та функція, яка 
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використовується для обчислення характеристик періодичного випромінення. 

За наслідками вимірювань обчислювалися характеристики періодичного 

випромінення. Для люмінесцентних ламп включення проводилося на 

максимальній напрузі, приблизно через 10 хвилин досягався стаціонарний 

режим і потім поступово зменшувалася напруга живлення. Для ламп 

розжарювання і світлодіодних джерел залежністю характеристик пульсацій від 

теплових процесів знехтували. Для всіх джерел зафіксовано змінення 

коефіцієнта пульсації при збільшенні напруги. Ця залежність для всіх джерел 

нелінійна, значно відрізняється як для типів джерел так і для конкретної 

напруги живлення.  

Результати всіх вимірювань наведено на рис. 3.9 у вигляді гістограм, на 

рис. 3.9 а наведено частота, з якою було зафіксовано відповідний параметр 

форми ПФ, а на рис. 3.9 б – частота, з якою був зафіксований відповідний 

коефіцієнт пульсацій. Наявність на рис. 3.9 а ПФ < 1 є наслідком випадкових 

відхилень, які зумовлені зміною коефіцієнта пульсації в залежності від напруги 

живлення джерела світла. 

 

 

а       б 

Рисунок 3.9 – Гістограми розподілу параметра форми та коефіцієнта пульсацій  
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Найбільш відмінні від середніх залежності коефіцієнта пульсацій від 

напруги живлення для лампи розжарювання, люмінесцентного джерела і 

світлодіодного джерела приведені на рис. 3.10. Наведено тільки графіки для 

джерел з найбільшими та найменшими пульсаціями. Параметр пульсацій (ПФ) 

для ламп розжарювання був май же 1, практично не залежав від напруги.  Для 

світлодіодних та люмінесцентних ламп ПФ складав від 1 до 1,03, при  напругах 

менш ніж 100 В досягав 1,08. 

 

 

Лампи розжарення  Люмінесцентні лампи 

 

Світлодіодні лампи 

 

Рисунок 3.10 – Характерні залежності коефіцієнта пульсацій для лампи 

розжарення, люмінесцентного і світлодіодного джерела 
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Дослідження реальних форм залежності освітленості від часу 

проводилося за допомогою люксметра графічного [150], такого, що має 

приблизно таку ж частоту вибірки. У кожному об'єкті (магазинах, 

метрополітені, аптеках тощо) проводилися вимірювання в п'яти місцях, які 

значно відрізнялися по освітленості. Всього було проведено близько ста вимірів 

функцій зміни освітленості від часу. По цих результатах були розраховані 

коефіцієнти пульсацій і відношення середніх освітленостей визначених по 

мінімум і максимуму і по інтегральному середньому. Гістограма розподілу 

коефіцієнтів пульсацій за формулою (3.3) представлена на рис. 3.11.  

 

 

Рисунок 3.11 – Гістограма розподілу коефіцієнтів пульсації 

 

Видно, що значна частина суспільних місць освітлюється з порушенням 

державних норм [110]. Якщо порівняти рис. 3.11 та рис. 3.9 б, то можна зробити 

висновок, що на реальних об’єктах коефіцієнти пульсацій менші, ніж при зміні 

напруги від номінального значення 220 В. Гістограма розподілу відношення 

середніх за формулою 3.4 приведена на рис. 3.12.  
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Рисунок 3.12 – Гістограма розподілу параметра форми ПФ 

 

Ця величина (ПФ) змінюється від 1 до 1,11, тобто відрізняється від 

одиниці більше ніж на 10 %. Середня величина параметра форми за 

проведеними вимірюваннями 1,035. Враховуючи, що по результатам 

вимірювань зафіксований коефіцієнт пульсацій від 1,5 % до 56 %, а у паспортах 

наявних приладів не уточняється, яке саме визначення коефіцієнта пульсацій 

використовується у приладі, то очевидне істотне джерело систематичних 

похибок за вимірювань пульсметрами. Якщо проаналізувати результати 

проведених вимірювань, а саме: установити зв'язок між коефіцієнтом пульсацій 

та параметром форми, то можна виявити таку тенденцію, що зі збільшенням 

коефіцієнта пульсацій збільшується і параметр форми. Графік зв’язку 

коефіцієнта пульсацій та параметра форми наведено на рис. 3.13.  

На основі отриманих експериментальних результатів є необхідність 

доповнити державні будівельні норми уточненою формулою для розрахунку 

коефіцієнта пульсацій, а саме формулою (3.3).  
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Рисунок 3.13 - Зв’язок коефіцієнта пульсації та параметра форми (ПФ) за 

результатами вимірювань 

 

Необхідно доповнити нормативну документацію джерел світла та 

освітлювальних приладів – указувати параметр ПФ за формулою (3.4). Якщо 

даних про ПФ не існує, то розраховувати на похибки вимірювань коефіцієнта 

пульсацій менш, ніж 10% неможливо. Враховуючи результати попередніх 

досліджень, якщо відсутня необхідна інформація, то можливо апріорі вважати, 

що ПФ = 1,05,  тоді імовірні похибки вимірювань у приладів, в яких не 

зазначено, за якою формулою вимірюється коефіцієнт пульсацій, зменшаться.  

Відносно вже наявних пульсметрів, у яких немає вказівки на те, як саме 

розраховується коефіцієнт пульсацій, ситуація може бути нормалізована, якщо 

в сертифікаті калібрування, або свідоцтві про повірку точно указувати умови 

проведення вимірювань, зокрема, параметр форми (ПФ) при повірці або 

калібруванні. Для цього усі установки, на яких проводяться повірки, або 

калібрування пульсметрів повинні бути атестованими за параметром форми 

джерел випромінювання, що використовуються. 

Під час розроблення нових типів пульсметрів, або під час вибору типу 

пульсметра для придбання, слід чітко визначити, за якою саме формулою 

прилад визначає коефіцієнт пульсацій, та обрати такий, що може виміряти 

коефіцієнт пульсацій за формулою (3.3). Зрозуміло, що найбільш повна 



107 

 

інформація, за якою можливо визначити будь який параметр, що характеризує 

пульсації, це Е(t) – залежність освітлення від часу, яка виміряна з частотою 

набагато вищою, ніж частота пульсацій. Саме такі прилади необхідні, щоб 

забезпечити і іншу гілку вимірювань періодичних та імпульсних світлових 

одиниць. 

 

3.3. Створення нормативної бази світлових величин імпульсного 

випромінення 

 

Розроблення ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Люксметри. 

Яскравоміри. Пульсметри» [156], який перебуває на стадії узгодження, є одним 

із основних етапів становлення метрологічного забезпечення вимірювань 

світлових величин імпульсного оптичного випромінення в Україні [157]. 

Розроблений стандарт повинен поєднувати у собі результати розроблення 

обладнання та точних методів для метрологічного забезпечення вимірювань 

світлових величин. Стандарт поширюється на фотометри фотоелектричні 

(люксметри, яскравоміри, пульсметри) та встановлює методику повірки, а саме: 

операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови 

проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та 

проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення 

результатів повірки. Також розроблена методика калібрування пульсметрів, яка 

поширюється на еталонні ЗВТ (пульсметри, фотометричні головки із системою 

графічного представлення результатів та імпульсні фотометри) [158].  

Із урахуванням отриманих експериментальних результатів [159], були 

сформовані основні напрями повірки і калібрування та проаналізовано 

невизначеності вимірювання коефіцієнта пульсації. При розробці ДСТУ 

використано метод врахування параметра форми сигналу за розрахунку 

коефіцієнта пульсації, який виконаний у цьому розділі.  

Під час проведення дослідження роботи пульсметра змінюються 

параметри форми, частота та амплітуда оптичного сигналу. Вимоги до повірки і 
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калібрування пульсметрів більш спрощені ніж для імпульсних фотометрів, при 

повірці яких потрібно вносити зміни до шпаруватості – відношення тривалості 

сигналу до загального періоду. Відношення сигналу до періоду величина 

постійна і дорівнює 2. Внаслідок короткочасності інтервалу вимірювання інші 

коефіцієнти, які повинні враховуватися в процесі проведення повірки 

фотометрів (поправка до відстані, поправка на неточність визначення 

температури та інші), не приймаються до уваги, оскільки не справляють 

суттєвого впливу на результати вимірювання.  

У якості джерела оптичного випромінювання використовується 

світлодіодне джерело зі складу групи джерел ДПЕ одиниці сили світла. 

Реєстрація сигналу виконується з використанням імпульсного фотометра, який 

входить до складу групи первинних фотометрів еталона [160]. Візуальний 

контроль результатів вимірювання проводиться на персональному комп’ютері у 

спеціальному програмному забезпеченні.  

З виконанням робіт з модернізації державного первинного еталону 

одиниці сили світла [128] у 2015 році стало можливим проведення калібрування 

(повірки) імпульсних фотометрів, фотометричних головок, експозиметрів, 

пульсметрів, а також світловимірювальних ламп і світлодіодів з системою 

формування імпульсів [148]. Також сформована ієрархічна схема для засобів 

вимірювання сили світла, освітленості та освітлення. Загалом, до ієрархічної 

схеми було додано три нові напрями: 

 Пульсметри; 

 Імпульсні фотометри, фотометричні головки та експозиметри; 

 Світловимірювальні лампи, світлодіоди з системою формування 

імпульсів; 

Ці напрями доповнюють вже існуючі: світловимірювальні лампи та 

люксметри, фотометри, фотометричні головки, які характеризували 

вимірювання світлових величин безперервного випромінення. Кожен з доданих 

напрямків вирішує суттєву частину питань, які раніше не були виконані.  
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3.4. Метод дослідження впливу модульованого світла на фотометри 

 

В [Розділ 1] описується процедура дослідження похибок фотометрів, 

зумовлених модульованим оптичним випроміненням. Описані два типи 

похибок. Перший направлений на дослідження верхньої та нижньої частотних 

границь роботи приладів f7, а другий, на вимірювання спроможності 

витримувати пікові перевантаження f10 та амплітудного коефіцієнта с. Обидві 

характеристики відіграють суттєву роль при дослідженні роботи 

вимірювального обладнання (фотометрів, люксметрів, фотометричних 

головок).  

Впровадження до ДПЕ одиниці сили світла [162] вимірювання 

імпульсних світлових одиниць дали можливість не тільки забезпечити розробку 

метрологічного забезпечення пульсметрів, а і реалізувати вимоги які описані 

МКО у [101] та ДСТУ [123]. При проведенні аналізу вимог до визначення 

метрологічних характеристик вимірювального обладнання сили світла, було 

розвинено метод визначення амплітудного коефіцієнта с (формула 1.7) та 

похибки пікового перевантаження f10 (формула 1.6). 

Під час вимірювання за методом МКО [101] для освітлення приймача 

використовують два безперервних джерела світла з двома джерелами 

живлення. 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 (1.7). 

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 А (1.4) отриманого сигнала і вносить 

відхилення до результатів. Дослідження, що були проведені [148, 149], дали 
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підстави для вдосконалення методу [101]. Пропонується на основі 

розробленого обладнання розширити можливості методу дослідження 

фотометрів. На відміну від методу [101], 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. 3.14.  

 

 

Рисунок 3.14 – Блок-схема установки для дослідження впливу модульованого 

випромінення  

 

Математична частина проведення дослідження впливу модульованого 

світла ідеологічно залишається незмінною і проводиться за формулою (1.6). В 

свою чергу 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 (розподіл 2) та вимірюється освітленість Xstady-state. Після 

цього до рівня стаціонарного сигналу Xstady-state (розподіл 2) додається 

періодична складова Xpulse(розподіл 1) (рис. 3.15) і вимірюється поєднаний 

сигнал Xsuperimposed. Отримані результати підставляють до формули: 
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Рисунок 3.15 – Вихідний сигнал генератора 

 

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.  

Окрім визначення пікового перевантаження та амплітудного коефіцієнта, 

розроблений метод дає можливість встановлювати частоті границі похибок від 

модульованого випромінення f7 (формула 1.8). Запропонований метод та 

обладнання реалізовано та впроваджено до ДПЕ одиниці сили світла.  

 

3.5. Висновки по розділу 3 

 

Розроблено спеціальне обладнання для передавання одиниці освітлення 

(кд·с) до робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки та вимірювання 

параметрів імпульсного оптичного випромінення, що до цього часу, в умовах 

України, не було реалізоване. На основі групи потужних світлодіодів, 

реалізовані еталонні джерела імпульсного оптичного випромінювання, які 

знайшли своє використання при проведені робіт з модернізації ДПЕ одиниці 

сили світла. Проведено аналізування методів розрахунку параметрів 

періодичного оптичного випромінення та сформовано, на основі 

експериментальних результатів, пропозиції до основних нормативних 

документів щодо формули розрахунку коефіцієнта пульсації. Крім того, 
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розроблено Державний стандарт України та методику калібрування 

пульсметрів, які реалізують запропонований метод.  

Проведені роботи дали можливість розширити функціональні можливості  

ДПЕ одиниці сили світла в напрямку забезпечення калібрування (повірки) 

імпульсних фотометрів, фотометричних головок, експозиметрів, пульсметрів, 

світловимірювальних ламп та світлодіодів з системою формування сигналів.  

Реалізовано методи визначення похибок, зумовлених модульованим 

оптичним випроміненням. Отримав подальший розвиток метод визначення 

амплітудного коефіцієнта та похибок, викликаних піковими перевантаженнями. 

Метод основується на розробленому блоці живлення з системою формування 

сигналів спеціальної форми та імпульсного фотометру, що входить до складу 

ДПЕ одиниці сили світла. Також стає можливим дослідження частотних 

границь модульованого світла та вплив зміни форми оптичного сигналу. 

Методи направлені на поєднання нормативних документів України та 

міжнародних організацій.  
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РОЗДІЛ 4. 

ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ СВІТЛА НА ВЕЛИКИХ ВІДСТАНЯХ 

 

В розділі 2 досліджувались похибки, що виникають при вимірюваннях 

сили світла на оптичних лавах, відстань яких не перевищує 10 метрів в умовах, 

наближених до моделі точкового джерела оптичного випромінювання, де закон 

обернених квадратів працює досить добре. Однак, існують випадки при яких 

необхідно проводити вимірювання на дистанціях значно перевищуючих 

метрологічні оптичні лави зі спеціальними освітлювальними системами. Одним 

з найбільш поширених випадків є вимірювання сили світла на автомобільному 

та залізничному транспорті. Прийнято вважати, згідно з законом обернених 

квадратів, що сила світла на всіх відстанях однакова. Однак, це визначення 

відноситься лише до вимірювань з точковими джерелами світла і без 

врахування впливу зовнішніх факторів та особливостей обладнання.  

Під час руху водій покладається здебільшого на зорову систему 

сприйняття навколишнього середовища, а у сутінковий та нічний час доби 

може покладатися лише на якість праці світлотехнічної системи транспорту. 

Дослідження похибок її роботи, розробка відповідного обладнання та точних 

методів вимірювання є актуальним завданням. З 01.01.2016 р. в законі України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність» були внесені зміни [163]. В 

результаті перегляду ст.. 3 закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність» було додано пункт «Контроль безпеки дорожнього руху і 

технічного стану транспортних засобів». Таким чином, якість виробництва і 

подальший контроль освітлювальної системи транспортного засобу є важливим 

завданням, що вимагає детального розгляду.  

Вирішення даного питання припускає посилення контролю 

характеристик експлуатованої системи світлової сигналізації транспортного 

засобу. При цьому, важливим завданням контролю є встановлення 

відповідності фактичних характеристик вимогам діючих нормативних 

документів [30-35]. Документи відображають вимоги до найбільш важливих, з 
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погляду розробника відповідного документа, характеристикам, проте, реальна 

ситуація дуже часто складається з безлічі аспектів, які не були передбачені 

відповідним документом. В результаті, безумовно, справедливі вимоги 

виявляються важко застосовними на практиці, виникають похибки вимірювань, 

які приводять до помилкових висновків.  

 

4.1. Вимірювання сили світла світлових приладів  

 

Контроль зовнішніх світлових приладів (ПЗС) дорожньо-транспортних 

засобів (ДТЗ) забезпечується у декілька кроків. На першому етапі стоять 

прилади, які несуть у собі властивості фар ДТЗ [35] – імітатори ПЗС типу 

ЕТО-2 [37]. Вони необхідні для проведення калібрування (повірки) 

приладів-приймачів оптичного випромінення фар ДТЗ, які, у свою чергу, 

проводять вимірювання сили світла фар транспортних засобів. Серед таких 

приладів виступають фотометри і люксметри, що входять до складу 

вимірювальних екранів, вимірювачі сили світла автомобільних фар типу 

ТЕНЗОР-26М, а також прилади типу ІПФ-01. 

В Україні існують стандарти [30-35], в яких наведені вимоги до повірки 

фар дальнього і ближнього світла. Стандарт ДСТУ 3649-97 [33], що діяв до 

2011, та ДСТУ 3649-2010 [34], що був розроблений у 2010 році та прийнятий на 

зміну, вимагають забезпечити похибку при світлових вимірюваннях 15 %, на 

встановленій відстані – 5 метрів. Виходячи з цього, можна зробити висновок, 

що виміряна таким чином сила світла не відповідатиме силі світла виміряній на 

великій відстані. У відповідності з вимогами до асиметричних автомобільних 

фар, викладеним в [31], вимірювання необхідно проводити на відстані 25 м.  

У [34] наведені два способи вимірювання сили світла ПЗС. Перший метод 

основується на приладі – реглоскоп [30], що реєструє світлотіньову 

характеристику оптичного випромінення. Другим, є метод реєстрації оптичного 

випромінення на екрані. Однак, для проведення калібрування (повірки) 

приймачів необхідно використовувати еталонні освітлювачі, що несуть у собі 
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відомі оптичні характеристики джерела світла високої якості. Враховуючи 

раніше зазначене, можна зробити висновок про необхідність розробки 

обладнання (стенд), яке дозволить проводити дослідження та контроль, як 

джерел оптичного випромінювання, так і приймачів.  

Метою розроблення стенду є створення обладнання, що дозволить 

об’єднати вимоги нормативних документів щодо ПЗС транспортних засобів та 

вимірників їх сили світла та забезпечить всебічне дослідження приладів на 

досить великій відстані в контрольованих умовах не тільки для виконання 

транспортних завдань, а і для дослідження приймачів сили світла взагалі. Для 

отримання результатів дослідження пристроїв призначених для проведення 

повірки та калібрування вимірників сили світла ПЗС, об’єктом дослідження 

виступають еталонний телецентричний освітлювач ЕТО-2 фірми «Мета», Росія 

та розроблений метрологічний стенд.  

Необхідно виявити і проаналізувати похибки, що можуть виникнути при 

калібруванні (повірці) відповідного обладнання або безпосередньо ПЗС та 

розробити пропозиції з їх усунення або корекції [164].  

При дослідженні розповсюдження світла від джерела слід враховувати, 

що відбивач формує пучок світла, яке формується на відстанях порядку D / φ, 

де D – діаметр вихідного отвору відбивача (приблизно 0,1 м), φ – кут 

розходження випромінення. Для фари, що складається з нитки розжарювання і 

відбивача кут розбіжності випромінення рівний d / f (приблизно 0,01 рад), де d – 

діаметр нитки розжарювання, f – фокусна відстань відбивача. Характерна 

відстань формування пучка при таких припущеннях – близько 10 метрів. 

При юстуванні джерела зазвичай проводять фокусування, спостерігаючи 

зображення нитки на екрані, розташованому на деякій відстані l, яка не завжди 

перевищує відстань формування пучка. Це означає, що максимальна сила світла 

фари досягатиметься саме на цій відстані. Розмір зображення нитки 

розжарювання можна оцінити як l·φ. Вважаючи, що l = 3 м для тієї ж 

розбіжності 0,01 рад отримаємо розмір зображення нитки на екрані близько 

3 см, тобто пошук максимальної освітленості на площині стає складним 
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завданням. Надалі, при заміні лампи, місце фокусування випромінення може 

істотно змінюватись завдяки невеликим відмінностям в місці розташування 

нитки розжарювання. Там же досягатиметься максимальна сила світла. 

Ситуація істотно ускладняється для ниток розжарювання, що мають значний 

розмір уздовж вісі розповсюдження випромінення. Враховуючи, що діаметр 

приймача того ж порядку, що і розмір зображення нитки (для ТЕС 0693 – 

2,5 см), може виявитися важливим усереднювання по поверхні приймача, що є 

важливим за [123]. 

 

4.1.1. Еталонний телецентричний освітлювач ЕТО-2 

 

Еталонний телецентричний освітлювач ЕТО-2 [37] (рис. 4.1) призначений 

для калібрування (повірки) вимірників параметрів ПЗС транспортних засобів. 

Дослідження роботи приладу [165] та аналіз джерел похибок описано у [166]. 

Основним конструктивним вузлом приладу є освітлювач (2), який 

складається з параболоїдного відбивача, радіатора і джерела оптичного 

випромінювання. Оптичне випромінення проходячи через вихідний отвір 

надходить на лінзу (3), після чого проходить через діафрагму (4) і 

ослаблювач (5). Робота приладу передбачає його експлуатацію як з елементами 

(4) і (5), так і без них. Прилад що калібрується встановлюється на фокусній 

відстані лінзи освітлювача.  

 

 

Рисунок 4.1 – Схема еталонного телецентричного освітлювача ЕТО-2 

 

До складу ЕТО-2 не входить приймач оптичного випромінення, тому у 

разі перевірки або калібрування ЕТО-2 необхідно застосовувати прилад ІПФ-1, 
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який представляє собою приймач випромінення з екраном. Для проведення 

калібрування (повірки) обох приладів необхідно розробити та сконструювати 

обладнання, яке буде в собі об’єднувати досліджене джерело світла з 

можливістю юстування та систему реєстрації оптичного випромінення. 

Освітлювач реалізовано на основі системи відбивача оптичного 

випромінення та лінзи. Ця система формує телецентричний хід променів. 

Отримання зразкового оптичного випромінення забезпечується стабілізацією 

сили струму лампи освітлювального блоку, через використання стабілізованого 

джерела живлення (1). У якості джерела оптичного випромінювання 

використовується лампа зі спектральними характеристиками близькими з 

джерелом типу А.  

Калібрування (повірка) має проводитися у відповідності з паспортом 

приладу і керівництвом з експлуатації [37]. Вимірювання має відбувається у 

світолоізольованому приміщені на відстані L = 7 м від лінзи освітлювача. 

Необхідно контролювати положення освітлювача та приладу приймача так, 

щоб вони знаходились на одній оптичній осі. У паспорті приладу наведені 

значення сили світла, які повинні бути при проведені повірки приладу. 

Фіксовані значення сили світла отримуються за допомогою послаблення 

оптичного випромінення комбінацією послаблювачів та діафрагм (діаметром 

40 мм та 30 мм), за умов підтримки стабільності сили струму на лампі. 

Необхідні значення сили світла встановлюються світлофільтрами і діафрагмами 

з комплекту ЕТО-2.  

 

4.1.2. Метрологічний стенд для калібрування вимірників сили світла  

 

Для вирішення поставленого завдання був розроблений, виготовлений і 

досліджений метрологічний стенд [167], який призначений для калібрування 

(повірки) вимірників сили світла світлових приладів ДТЗ, а також вимірювання 

світлотехнічних характеристик фар дальнього і ближнього світла. Даний стенд 

розміщений в світлоізольованому приміщенні довжиною 24 м. У загальному 

вигляді, стенд (рис. 4.2) можна структурно розділити на три основні частини: 
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джерело випромінювання; приймач оптичного випромінення (фотометр 

цифровий ТЕС 0693); пересувний екран з координатною сіткою. Для живлення 

джерела випромінювання (фари) використовується стабілізований блок 

живлення з нестабільністю вихідної напруги 0,05 %. Фара знаходиться в 

захисному кожусі з отвором для виходу оптичного випромінення. Далі світло 

проходить в приміщення, де на пересувній установці розташовано цифровий 

еталонний фотометр з екраном. На екран нанесена координатна сітка.  

  

 

Рисунок 4.2 – Схема стенда 

 

Як джерело оптичного випромінювання використовувалися фари 

головного освітлення автомобіля з лампами різних моделей. Автомобільна фара 

знаходиться на штативі, який, за необхідністю, дозволяє коригувати кути 

нахилу та повороту.  

 

4.1.3. Дослідження похибок вимірювання сили світла  

 

Процес калібрування (повірки) вимірників сили світла транспортних 

засобів або ПЗС достатньо складний, тому під час нього можуть виникнути 

специфічні похибки, які виявлятимуться не тільки на розробленому стенді, але і 
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на інших установках і приладах, що здійснюють вимірювання сили світла фар 

або калібрування вимірників сили світла. Для отримання статистичних 

результатів, вимірювання проводились разом з еталонним телецентричним 

освітлювачем ЕТО-2 [168]. Відповідно до конструкції стенду, джерела похибок 

також можна розділити на три групи. До першої групи відноситься джерела 

оптичного випромінювання з системою живлення, які застосовуються для 

відтворення сили світла транспортних засобів. Важливою групою є джерела 

похибок пов’язані з системою реєстрації оптичного випромінення. Третя група, 

це джерела похибок, які виникають через умови проведення вимірювань або 

залежать від особливостей обладнання.  

Першими проводились дослідження роботи блоку живлення освітлювача 

та стенда: джерел оптичного випромінювання, джерел живлення та 

з’єднувальних контактів. Було встановлено, що для забезпечення номінального 

режиму роботи освітлювача потрібно 25 хвилин. Значення сили світла у 

протягом цього часу різко змінювалось у різні сторони. Причиною цього є 

недостатнє прогрівання джерела оптичного випромінювання. Після стабілізації 

оптичного випромінення дрейф лампи не перевищував 0,5 %. Тривалість 

перевірки виходу на режим стенду проходила протягом 30 хвилин 5 разів за 

різних умов навколишнього середовища. За час виходу на режим, відносна 

зміна сили світла не перевищувала 4 % щодо початкового сигналу. Після 

проходження 30 хвилин, зростання освітленості, реєстрованої фотометричною 

головкою, практично припинилося. Результати вимірювань показали, що 

складова похибки, зумовленої нестабільністю джерела не перевищує 0,5 %. 

Слід зазначити, що проведений експеримент є лабораторною реконструкцією 

роботи автомобільної фари і відображає ідеалізовані умови використання. У 

реальній ситуації при вимірюванні сили світла автомобільної фари є 

можливість виникнення більш істотної похибки під час експлуатації. 

Одним з найсуттєвіших джерел похибки вимірювання сили світла є 

точність встановлення напруги живлення лампи та її подальша стабілізація. 

Вимірювалася залежність сили світла (освітленості) від напруги. Зміна напруги 
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проводилася від (9,5 … 13,5) В з кроком в 0,5 В (рис. 4.3) при номінальному 

значенні 12 В.  

 

 

Рисунок 4.3 – Залежність освітленості від зміни напруги на лампі 

 

З рисунку видно, що відхилення напруги на лампі впливає на 

характеристики вихідного оптичного випромінення. Зміна напруги на лампі 

№ 3 с 12 В до 12,5 В призводить до зміни реєстрованої освітленості на 2,5 %.  

При розробці стенду використовувався блок живлення високої точності, 

стабільність регулювання напруги якого забезпечувалась на рівні 0,5 %. 

Проведений експеримент дав можливість отримати результати вимірювань 

наближені до промислових, оцінити вплив зміни напруги та зробити висновок о 

необхідності точного встановлення та стабілізації напруги. Знаючи похибку 

встановлення напруги на блоці живлення, можна оцінити відповідну похибку 

для будь-якої фари та блоку живлення. Відповідна похибка вимірювання на 

ЕТО-2, не перевищує 3 %.  

Серед похибок за вимірювання сили світла автомобільних фар, необхідно 

відзначити похибки, пов'язані з надходженням електричного струму на лампу, 

обумовлені опором на контактах. Ця складова втрат електричної енергії 

присутня, різною мірою, при будь-яких вимірюваннях сили світла. Унаслідок 

того, що при роботі стенду використовуються різні автомобільні фари, 

змінюється і складова опору системи. Припускаючи, що перехідний опір не 
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перевершує 0,4 Ом, а опір лампи близько 12 Ом складова похибки може 

досягати 3 %. При аналогічних дослідженнях похибки подачі електричного 

струму на освітлювач, яка обумовлена опором перехідних контактів, були 

отримані результати менше 1 %, завдяки використанню сучасних 

з’єднувальних кабелів системи живлення. Отримані данні, значно менші ніж 

результати 3 %, які проводились на стенді. Причиною цьому є загальний 

принцип роботи стенду – повна імітація ПЗС транспортного засобу, а тому 

наявність більш істотного опору на контактах.  

Окремого розгляду потребують джерела похибок, пов’язані з умовами 

проведення вимірювань, а саме обладнанням приміщення та особливостями 

стенду. В [30-35, 37] описані вимоги до приміщень у яких проводяться 

відповідні вимірювання. До таких похибок відноситься наявність небажаних 

віддзеркалень оптичного випромінення від навколишніх об’єктів. Еталонний 

телецентричний освітлювач застосовується для проведення періодичної повірки 

ЗВТ, призначених для вимірювання сили світла ПЗС транспортних засобів. 

Методика повірки вимагає отримання результатів наведених у керівництві з 

експлуатації, які приводяться у вигляді таблиці із значеннями сили світла при 

різних режимах праці приладу, що проводились при первинній повірці приладу. 

Вимірювання проводились із застосуванням діафрагм 40 і 30 мм та спеціальних 

послаблювачів випромінення. Многократні вимірювання у режими 

використання діафрагм показали результати, які задовольняли результатам 

первинної повірки (2,5 %). Однак, при повному вихідному отвору відбивача 

результати були на 8 % більше ніж отримані на стенді. Причиною такої 

похибки може бути похибка первинної повірки. Враховуючи, що діаметр 

вихідного отвору відбивача значно більше ніж при використанні діафрагм, то і 

випромінення буде розповсюджуватись під більшим кутом, що призвело до 

відбивання від навколишнього середовища. Наявність діафрагм зменшило 

вплив розсіяного оптичного випромінення і, таким чином, послабило похибки. 

Однак, результати, отримані при вимірюваннях, підтверджують доцільність 

робіт з дослідження складових похибки вимірювання відповідних приладів. 



122 

 

При конструюванні стенду проводилась оцінка впливу небажаних 

віддзеркалень оптичного випромінення від навколишніх об'єктів приміщення. 

Для аналізу впливу і подальшого усунення віддзеркалень була виготовлена 

спеціалізована камера. Її конструкція дозволяла зменшити вплив розсіяного 

випромінення. Кут реєстрації випромінення D був вибраний D = 0.2 рад, що 

дозволяло ізолювати фотометричну головку від впливу відбитого світла. Схема 

камери надана на рис. 4.4. Камеру було розташовано так, щоб світло через отвір 

потрапляло на головку фотометричну. Камеру встановлювали попереду 

головки фотометричної, вимірювалася освітленість, потім камеру прибирали, 

освітленість вимірювалась ще раз. В результаті було встановлено, що світло 

відбите від стін приміщення, складає приблизно 1 % від основного сигналу, що 

поступає на приймач. Таким чином, була встановлена похибка при повірці 

освітлювача ЕТО-2 на метрологічному стенді ННЦ «Інститут метрології».  

 

 

Рисунок 4.4 – Схема камери для досліджень впливу розсіяного випромінення 

 

Окремого розгляду вимагає наявність фонової складової сигналу, що 

реєструється приймачем, при вимірюванні сили світла. Вимоги охорони праці 

не завжди дозволяють вимикати світло. Наявність стороннього джерела світла 

(природнього або штучного) дає істотний вплив на отримання кінцевого 

результату вимірювань. При розробці стенду були проведені роботи по повній 

нейтралізації засвічень. Для дослідження впливу фонового засвічення на 

отримувані результати вимірювання сили світла були проведені ряд 

вимірювань, на підставі яких можна зробити висновок, що розташування 

отвір 

Світло від фари φ 

Головка 
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фонового ДС надає значний вплив на основний сигнал. Як фонове джерело 

світла використовувалися лампи розжарювання потужністю 60 Вт з молочно-

білим типом плафона. Лампи розташовували на трьох точках: позаду джерела 

автомобільної фари і на відстані 8 і 12 метрів перед джерелом. Приймач 

випромінення також мав різне розташування. Аналіз результатів вимірювання 

на різних точках показав значну розбіжність похибок від (0,5...9,5) % в 

залежності від взаємного розташування приймача та джерела фонового 

випромінювання. Таким чином, наявність засвічення від сторонніх джерел 

оптичного випромінювання робить безпосередній вплив на вимірювання, 

особливо при великих відстанях і малих рівнях освітленості, тому є 

необхідність проведення вимірювань в умовах повного усунення фонового 

світла. Конструкція розробленого стенда дозволяє повністю виключити 

засвічення і проводити вимірювання в умовах повної темряви. Враховуючи, що 

ЕТО-2 це незалежний рухомий комплекс, можливо з повною мірою 

стверджувати, що результати, отримані при досліджені на стенді можуть 

відноситись і до освітлювача.  

Важливою групою джерел похибок є ті, що впливають на приймач 

оптичного випромінення. Вважаючи на це, також треба враховувати і вплив 

умов навколишнього середовища, що при певних обставинах можуть нести у 

собі додаткові складові похибки. Загальновідомо, що існує температурна 

залежність чутливості, як для приймачів, так і для фільтрів. Така залежність 

характеризується температурним коефіцієнтом   [% / ]град . Цей коефіцієнт 

рідко перевищує 0,3 [% / ]град . Приймаючи, що температура при вимірюваннях 

залежно від пори року може відрізнятися на 20 градусів, слід вважати, що 

відповідна складова похибки не перевищує 6 %. 

Однією з найбільш істотних складових похибок, що впливають на 

вимірювання сили світла ПЗС, є відмінність відносної спектральної чутливості 

приймача від V(λ) [5]. Цю похибку було розраховано у відповідності з [169] за 

допомогою формули (4.1): 
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де φА(λ) – спектр джерела А; 

S(λ) – відносна спектральна чутливість приймача; 

V(λ) – відносна спектральна світлова ефективність монохроматичного 

випромінення для денного зору; 

φz(λ) – спектри 5 стандартних джерел за [5].  

Величина Az є коефіцієнтом спектрального переходу від джерела типу А 

до кожного з джерел. Максимальна з величин Az вважалась за похибку 

вимірювання. У [169] приведена таблиця зі значеннями, що визначають 

граничні значення похибки вимірювального перетворювача, що становить, з 

відмінністю відносної спектральної чутливості від V(λ). Для приладів першого 

класу ця величина складає 3 %, другого 5 %, третього 10 %. Для ПЗС, що 

використовують як джерело випромінювання лампи розжарювання, ця 

величина значно менше вказаних значень тому що спектр лампи розжарювання 

мало відрізняється від спектру джерела типу А.  

Останні два джерела похибок вимірювання сили світла ПЗС або 

калібрування (повірки) ДТЗ, а саме: температурний дрейф та відмінність 

відносної спектральної чутливості приймача, не відносяться до ЕТО-2, 

виходячи з того, що конструкція приладу не включає приймач оптичного 

випромінення, однак, ці складові похибки доцільні для приладів типу ИПФ-1, 

що сконструйовані на основі екрану та приймача.  

Наступним джерелом похибки може виступати просторовий розподіл 

сили світла. У лабораторних умовах даний контроль можна провести за 

допомогою реєстрації випромінення на екрані або за допомогою реглоскопа. 

Конструкція автомобільної фари, тип розподільної лінзи або розташування тіла, 

що світить, обумовлює складний характер розподілу світла. Тому проведення 
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високоточних вимірювань автомобільної світлотехніки є складним завданням, 

що вимагає особливого підходу.  

При розробці стенду був сконструйований пересувний екран з нанесеною 

на нього координатною сіткою. Сітка наносилася у вертикальній і 

горизонтальній розгортці з кроком в 0,1 м. Вимірювання проводилися на 

приймачі ТЕС 0693, що входить до складу стенду, в декілька серій по трьом 

відстаням (3, 5, 10 м) з трьома різними типами автомобільних фар та з 

використанням ЕТО-2 (відкритий оптичний отвір, діафрагми 40 мм та 30 мм). 

Юстування екрану проводилося таким чином, щоб максимум інтенсивності 

випромінення знаходився у центрі координат екрану. Відмінність, між серіями 

вимірювань для кожної відстані і кожного типу фар, обиралося за відповідну 

складову похибки. Фіксувалася освітленість і координати відповідної точки 

екрану. Потім освітленість перераховувалася в силу світла, а координата – в кут 

відхилення випромінення відносно напряму максимальної сили світла. В 

результаті отриманих даних були сформовані діаграми розподілу сили світла 

від кута відхилення випромінення відносно максимуму інтенсивності. 

Враховуючи, що різні джерела світла можуть мати суттєво різні рівні сили 

світла, то отримані результати були пронормовані на одиницю. Результати 

зображено на рис. 4.5.  

За допомогою сформованих діаграм розподілу сили світла від кута 

відхилення випромінення відносно максимуму інтенсивності, був оцінений 

вплив діаметра вихідного оптичного отвору на подальший розподіл світла у 

просторі. Основуючись на даній серії вимірювань була сформована таблиця 4.1 

у якій наведені максимальна та середня похибки вимірювання сили світла на 

трьох відстанях 3 м, 5 м и 10 м від джерела оптичного випромінювання для 

трьох типів автомобільних фар та для трьох діаметрів вихідного отвору 

оптичного відбивача (без діафрагми, з діафрагмами діаметром 40 мм та 30 мм). 
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        а              б 

а – горизонтальний розподіл. 

б – вертикальний розподіл. 

Рисунок 4.5 – Розподіл рівня освітленості на екрані 

 

Основним фактором настільки суттєвої розбіжності результатів є 

необхідність переюстування екрану після кожної серії вимірювань. А виходячи 

з того, що юстування екрану проводиться за трьома координатами, то 

забезпечення єдності результатів можливо лише при багаторазових 

вимірюваннях. Загальновідомо, що однократні вимірювання взагалі 

неприпустимі, в даному випадку видно, що максимальне відхилення майже в 

5 разів більше, ніж середнє відхилення. З аналізу вимірювань можливо зробити 

висновок, що навіть за умов багатократних вимірювань, ця складова похибки 

може перевищувати 4 %. Для подальшого аналізу використовувалися середні 

результати вимірювань. Також на рис. 4.5 та з таблиці 4.1 видно, що результати 

вимірювання освітлювача, отримані з використанням діафрагм, несуть у собі 

більш істотну похибку. Це пов’язано зі зменшенням освітленої поверхні, 

завдяки чому важче добитися повторюваності вимірювань.  

Проведені вимірювання дозволяють оцінити похибку визначення сили 

світла, обумовлену похибками в кутових координатах приймача. Для цього 

треба максимальний нахил приведених на рис. 4.5 кривих в кд / рад помножити 
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на кутову похибку установки приймача. Очевидно, що вона буде різною для 

різних типів фар. 

 

Таблиця 4.1 – Максимальна та середня відносна похибка вимірювань 

сили світла  

l  
Освітлювальна 

система / Фара № 

Горизонтальній розподіл Вертикальний розподіл 

максимальне середнє максимальне середнє 

3 

1 0,069 0,029 0,073 0,044 

2 0,015 0,007 0,026 0,007 

3 0,024 0,012 0,079 0,031 

Без діафрагми 0,110 0,050 0,101 0,039 

Діафрагма 40 мм 0,147 0,071 0,070 0,052 

Діафрагма 30 мм 0,089 0,046 0,092 0,063 

5 

1 0,035 0,011 0,057 0,024 

2 0,008 0,005 0,035 0,019 

3 0,051 0,031 0,041 0,020 

Без діафрагми 0,069 0,045 0,094 0,051 

Діафрагма 40 мм 0,021 0,009 0,056 0,029 

Діафрагма 30 мм 0,063 0,009 0,030 0,023 

10 

1 0,012 0,007 0,029 0,004 

2 0,003 0,001 0,006 0,002 

3 0,032 0,010 0,082 0,017 

Без діафрагми 0,014 0,006 0,033 0,009 

Діафрагма 40 мм 0,040 0,007 0,059 0,015 

Діафрагма 30 мм 0,060 0,007 0,038 0,007 

 

Додатково проведено апроксимацію результатів вимірювання. 

Апроксимація здійснювалася функцією у вигляді cos·(K·α), де α кут 

вертикального або горизонтального розподілу сили світла. Апроксимація 

проведена для розрахунків впливу усереднювання за площею приймальної 

поверхні фотометричної головки. Враховуючи, що напівширина у вертикальній 

площині істотно менша, ніж в горизонтальній, використовувалася одновимірна 

модель. Розраховувалося відношення максимальної освітленості до середньої 
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по поверхні освітленості приймача (ТЕС 0693) на відстані 3 м. Результати 

розрахунків надані в таблиці 4.2.  

 

Таблиця 4.2 – Результати розрахунків впливу усереднення по 

приймальній площині фотометричної головки 

Фара № 1 2 3 

Похибка усереднювання 0,975 0,988 0,979 

 

Враховуючи отримані результати були проведені вимірювання за 

експериментальним визначенням впливу діаметру приймача на максимальні 

значення сили світла. Як приймач використовувалася фотометрична головка з 

трьома насадками. Діаметри насадок: 1 см, 2,5 см та 0,3 см. Оскільки зміна 

діаметру фотометричної головки приводила до зміни градуювання, то для цих 

насадок були виміряні сили світла на різних відстанях і пронормовані так, щоб 

сила світла на максимальній відстані складала одиницю. Експериментально 

встановлено, що обумовлена впливом розміру приймача відносна похибка 

вимірювання максимальної сили світла не перевищує 5 %, що в два рази 

перевищує теоретичні розрахунки.  

Розглянуті прилади використовуються для проведення повірки та 

калібрування вимірників сили світла методом передавання сили світла до 

повіряємого приладу. Базуючись на одній моделі реалізації одиниці сили світла, 

вони мають конструктивні відмінності. Стенд сконструйований за ідеєю 

імітатора фари транспортного засобу з можливістю заміни, як джерела 

оптичного випромінювання, так і всієї оптичної системи. За допомогою стенду 

були виявлені, проаналізовані і скориговані похибки, що виникають при 

проведені відповідних вимірювань та недоступні при звичайних дослідженнях. 

В свою чергу, ЕТО-2 повністю замінює автомобільну фару на освітлювач з 

відомим та стабільним джерелом оптичного випромінювання близьким за 

характеристиками з ДС типу А. Використання даного приладу дозволяє 
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проводити вимірювання на високому рівні, однак, тільки в режимах 

регламентованих керівництвом експлуатації.  

В таблиці 4.3 наведені значення похибок вимірювання сили світла для 

стенду і еталонного телецентричного освітлювача ЕТО-2.  

 

Таблиця  4.3 – Джерела похибок для досліджуваних приладів 

Джерело 

похибки 

Похибка, % Примітка до результатів вимірювання  
Тип похибки 

Стенд ЕТО-2 Стенд  ЕТО-2 

Перехідні 

контакти 
3 % 1 % 

Тільки під час 

вимірювання сили 

світла фар  

Використовується 

сучасна система 

контактних 

з’єднань   

Систематична 

Похибки 

системи 

живлення 

0,5 % 3 % 
Зажить від якості 

блоку живлення 

Вплив коливання 

сили струму на 

вихідне 

випромінення  

Систематична 

Стабільність у 

часі 
0,5 % 0,5 % 

Залежить від 

моделі фари (після 

виходу на режим 

роботи) 

Дрейф джерела 

випромінювання 
Випадкова 

Відбите 

випромінення 
1 % 8 % 

Залежить від 

приміщення 

Похибка 

отримувалась при 

зрівнянні 

отриманих 

результатів 

вимірювання та 

паспорта приладу 

Випадкова 

Фонове 

засвічення 

0,5…9,5 

% 

(0,5…9,5

) % 

Залежить від 

приміщення  

Залежить від 

приміщення  
Випадкова 

Юстирування 

екрана (за 

довжиною) 

3 % 5 % 

Залежить від 

розташування 

екрану та фари 

Залежить від 

розташування 

(освітлювача та 

приймача) 

Випадкова 

Юстирування 

екрана (за 

координатою) 

(2…6) % 
(3…13) 

% 

Залежить від 

конструкції екрану 

та типу фари 

Залежить від 

діаметру вихідного 

отвору та відстані 

до приймача 

Випадкова 

Усереднювання 

за діаметром 

головки 

фотометричної 

(2,5…5) 

% 

(2,5…5) 

% 

Залежить від 

діаметру приймача 

Залежить від 

діаметру приймача 
Систематична 

Корекція за V(λ) (3…5) % 

немає у 

складі  

обладнан

ня 

Залежить від 

якості корекції 

приймача 

Похибка 

відноситься до 

приймача 

оптичного 

випромінення  

Систематична 

Температурна 

залежність 

чутливості 

приймача 

6 % 
Залежить від 

приймача 

Похибка 

відноситься до 

приймача 

оптичного 

випромінення 

Випадкова 
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Проведені вимірювання дозволяють оцінити чинники, що впливають на 

достовірність результатів вимірювання, проаналізувати чинники небажаної дії 

на роботу стенду і прийняти заходи по їх усуненню або корекції.  

 

4.2. Метод корекції результатів вимірювання сили світла на різних 

відстанях 

 

Сила світла є характеристикою джерела оптичного випромінювання, яка, 

у відповідності до моделі точкового тіла, розраховується за законом обернених 

квадратів. Однак при вимірюваннях на транспорті, де джерелом оптичного 

випромінювання виступає відбивна система прожекторного типу, результати 

виходять з суттєвими похибками. В підтвердження цього, були отримані 

експериментальні результати вимірювання на розробленому стенді. Аналіз 

результатів вимірювань отриманих при досліджені стенду з еталонним 

телецентричним освітлювачем, описаних в розділі 4.1 та [164, 168] 

демонструють істотну відмінність в силі світла, яка розрахована за 

формулою (1.1) на різних відстанях між джерелом та приймачем. Основна 

складова похибки вимірювання сили світла у таких умовах полягає у складності 

знаходження початкової точки вимірювання відстані. Необхідність проведення 

точних вимірювань сили світла на великих відстанях набуває особливого 

значення при повірці і калібруванні вимірювачів сили світла ПЗС транспортних 

засобів і вимірі світлотехнічних характеристик ПЗС. Така необхідність виникла 

через постійне посилення вимог і стандартів до сучасної техніки і бажання 

підвищити безпеку життєдіяльності. Враховуючи, що на сьогодні розвиток 

світлових приладів транспортних засобів дозволяє освітлювати відстані понад 

600 м, необхідно забезпечити відповідний рівень контролю вимірювання сили 

світла. В умовах станцій технічного обслуговування і регіональних 

метрологічних центрів знайти світлоізольоване приміщення такого розміру 

досить складно, тому необхідно прийняти обґрунтоване рішення для подолання 

цього протиріччя. Необхідно додавати до характеристик кожного типу фари 
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коефіцієнт, якій зв’язує силу світла, яку виміряно на відстані 5 м та силу світла, 

яку виміряно на відстані 20 м або 100 м.  

Необхідно провести експериментальні дослідження і на основі аналізу 

розподілу сили світла на різних дистанціях запропонувати просту модель, по 

якій можливо проводити корекцію результатів вимірювань на малих відстанях 

(наприклад 3 м і 5 м) з тим, що б отримати результати, які відповідали б 

результатам, отриманим на стенді 25 м або більше. 

Матеріальною базою для проведення вимірювань використовувалися 

стенд [164] і еталонний телецентричний освітлювач ЕТО-2 [165]. В [168] 

описані роботи з дослідження джерел похибок вимірювання сили світла при 

використанні відповідних установок. Користуючись результатами дослідження 

відносна сумарна похибка вимірювання була зведена до мінімуму. 

Експериментальні дослідження проводились з використанням трьох 

автомобільних фар і освітлювача з трьома різними діаметрами вихідного 

отвору на відстані 3...23,6 м [167, 170]. На графіку (рис. 4.6) представлені 

результати вимірювань для лампи № 1 (крива 1), яка входить до складу стенда. 

При проведенні дослідження експериментально встановлено, що зі 

збільшенням відстані значення сили світла змінюється. 

 

 

Рисунок 4.6 – Розподіл сили світла за різних відстаней 
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Зміна сили світла (крива 1) на відмітках 3 м і 23,6 м відрізняються більш 

ніж на 50 %. Істотна зміна сили світла, залежно від відстані було підставою для 

розробки методу корекції результатів вимірювання сили світла. В [29] описаний 

метод корекції результатів по мінімізації середньоквадратичного відхилення 

сили світла за допомогою добавки до виміряної відстані між джерелом і 

приймачем. Для корекції за таким методом необхідно отримати значну 

кількість результатів вимірювання на багатьох відстанях. Внаслідок цього, було 

запропоновано [171] вводити поправку за вимірюваннями на двох відстанях (3 і 

5 метрів) і з її допомогою оцінювати результати, які вийшли б при 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 

слід отримати аналітичну формулу. Прирівнявши сили світла на відстанях 3 м і 

5 м неважко розрахувати добавку до виміряної відстані, яка мінімізує 

розбіжності в силі світла на цих відстанях: 
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де E3 – освітленість на відстані 3 м; 

E5 – освітленість на відстані 5 м; 

L3 та L5– Відстань 3 м і 5 м відповідно. 

Дана формула встановлює залежність між двома дистанціями і 

освітленостями відповідних даним відстаням. Результати, отримані із 

застосуванням цієї формули представлені на рис. 4.6 (крива 2). Було проведено 

дослідження впливу похибки вимірювань на застосовність методу [171]. 

Модель, яка використовується в запропонованому методі, передбачає, що сила 

світла стає постійною, якщо при обчисленні сили світла до експериментально 
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виміряної відстані додати величину, яка визначається або за методом за 

формулою (4.2). Попередні експериментальні дослідження показали, що для 

досліджених фар величина Δ не перевищувала 0,6 м. 

Досліджувалася можливість застосування методу, тобто результати 

(освітленості на різних відстанях), що використовуються для обробки, 

виходили не експериментально, а за формулою (4.3). 

 

2( )E I L    .      (4.3) 

 

Відповідно до формули (4.3) для кожної поправки (Δ від 0 до 0,6 м) були 

розраховані сили світла, отримані при відповідних викривленнях [172]. 

Розрахункові відносні показники освітленості, представлені на рис. 3.7. 

Очевидно, що для великих відстаней відносні сили світла 

дорівнюватимуть одиниці, але навіть для відстані 100 метрів відносні сили 

світла складають 0,988 (Δ = 0,6) і 0,998 (Δ = 0,1). Видно, що згідно 

досліджуваної моделі, навіть на відносно великій відстані 10 м помилки у 

визначенні сили світла становлять близько 5 %. 

 

 

Рисунок 4.7 - Розрахункові показники освітленості для досліджуваної моделі на 

відстанях від 1 до 10 метрів 

 

Для вимірювань з малою похибкою введення поправки до відстані 

відповідно до (4.2) призводить до правильних результатів, тобто сила світла 
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дорівнює одиниці на всіх відстанях. Однак реальні вимірювання проводяться з 

деякою похибкою. Слід дослідити межі застосування методу, тобто визначити 

таку похибку вимірювань, при якій виправдане застосування описаного 

підходу [172]. Для цього проводилося спотворення результатів вимірювання, а 

саме, вносився коефіцієнт, що імітує похибку.  

 

Таблиця 4.4 - Діапазон застосування поправки до відстані за 

формулою (3.2) 

Коефіцієнт спотворення та 

поправка до відстані 

Відстань 

вимірювання 

Відносна сила світла 

без поправок з врахуванням поправок 
критичне 

значення 

Коефіцієнт спотворення 

результатів, % 

3 100 100+0,5 100-0,5 100+1 100-1 100+1,5 100-1,5 

5 100 100-0,5 100+0,5 100-1 100+1 100-1,5 100+1,5 

Поправка до відстані - 0,1 
3 0,936 0,974 1,025 0,95 1,052 0,927 1,082 

5 0,961 0,984 1,015 0,969 1,031 0,955 1,048 

Коефіцієнт спотворення 

результатів, % 

3 100 100+1,5 100-1,5 100+2 100-2 100+2,5 100-2,5 

5 100 100-1,5 100+1,5 100-2 100+2 100-2,5 100+2,5 

Поправка до відстані - 0,2 
3 0,878 0,925 1,082 0,902 1,111 0,88 1,141 

5 0,924 0,954 1,05 0,939 1,067 0,925 1,086 

Коефіцієнт спотворення 

результатів, % 

3 100 100+3 100-3 100+3,5 100-3,5 100+4 100-4 

5 100 100-3 100+3 100-3,5 100+3,5 100-4 100+4 

Поправка до відстані - 0,3 
3 0,824 0,856 1,177 0,834 1,21 0,814 1,245 

5 0,889 0,909 1,108 0,895 1,128 0,882 1,149 

Коефіцієнт спотворення 

результатів, % 

3 100 100+3,5 100-3,5 100+4 100-4 100+4,5 100-4,5 

5 100 100-3,5 100+3,5 100-4 100+4 100-4,5 100+4,5 

Поправка до відстані - 0,4 
3 0,778 0,832 1,215 0,811 1,25 0,791 1,288 

5 0,857 0,892 1,133 0,878 1,154 0,865 1,177 

Коефіцієнт спотворення 

результатів, % 

3 100 100+5 100-5 100+5,5 100-5,5 100+6 100-6 

5 100 100-5 100+5 100-5,5 100+5,5 100-6 100+6 

Поправка до відстані - 0,5 
3 0,734 0,767 1,334 0,748 1,375 0,73 1,149 

5 0,826 0,848 1,207 0,835 1,231 0,823 1,257 

Коефіцієнт спотворення 

результатів, % 

3 100 100+6 100-6 100+6,5 100-6,5 100+7 100-7 

5 100 100-6 100+6 100-6,5 100+6,5 100-7 100+7 

Поправка до відстані - 0,6 
3 0,694 0,726 1,428 0,708 1,474 0,69 1,522 

5 0,797 0,819 1,266 0,806 1,294 0,794 1,323 
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Величина спотворення вказана в таблиці 4.4 в рядку: «Коефіцієнт 

спотворення результатів, %». Очевидно, що максимальне спотворення 

результатів відбудеться, в разі якщо результати вимірювання на 3 м 

збільшиться (зменшиться), а результат вимірювання на 5 м  відповідно 

зменшиться (збільшиться). Величина спотворення змінювалася з кроком 0,5 %, 

тобто результат вимірювання множився на 1,005 0,995; 1,010, 0,990 і т.д. 

Таблиця складається з 6 груп по 4 рядки в кожній. Дві верхні рядки (Коефіцієнт 

спотворення результатів, %) визначають умови математичного моделювання, 

тобто вказано відстань, на якому розраховувалася освітленість (3 м і 5 м) і 

величина спотворень в процентах. Два нижні рядки містять результати 

розрахунків, а саме відносні сили світла, отримані без поправок, і з 

урахуванням поправок для кожного спотворення. 

Сила світла розраховувалася відповідно до формули (4.2) і освітленості, 

визначеної за формулою (4.3) з урахуванням додаткового спотворення. 

Критичним значенням вважався результат, що виходить за рамки 

невідкоригованного значення сили світла, тобто визначалася похибка 

вимірювання, при якій введення корекції запропонованим способом стає 

даремним. У цьому випадку значення сили світла після корекції ставало гірше, 

ніж у вихідних результатах. У таблиці 4.4 критичні значення відносної сили 

світла виділені напівжирним шрифтом. Проаналізувавши дані таблиці 4.4 

можна виявити лінійний зв'язок допустимої похибки і величини Δ. Відповідний 

графік представлений на рис. 4.8.  

 

 

Рисунок 4.8 – Залежність допустимих похибок від величини корекції відстані  
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Запропонований метод дає можливість використовувати оптичні лави 

довжиною 5 м для моделювання результатів вимірювання сили світла на значно 

більших відстанях. Транспортна промисловість лише одна з можливих областей 

застосування методу. 

 

4.3. Висновки по розділу 4 

 

Представлено результати розроблення метрологічного стенда 

призначеного для проведення світлових вимірювань на великій відстані в 

умовах повної світлової ізоляції. Одним з розповсюджених напрямків 

використання стенду є дослідження умов роботи фар дальнього і ближнього 

світла, а також калібрування (повірка) вимірників сили світла транспортних 

засобів. Отримані результати порівняльного аналізу роботи Еталонного 

телецентричного освітлювача ЕТО-2 і стенду. Досліджено конструктивні 

особливості приладів, принципи дії та специфічні похибки вимірювання сили 

світла і запропоновано методи їх усунення або корекції. Сформовано на основі 

результатів експериментальних досліджень таблицю похибок роботи приладів, 

які використовуються для проведення повірки та калібрування вимірників сили 

світла зовнішніх світлових приладів транспортних засобів. 

Сформовано діаграми просторового розподілу оптичного випромінення 

на різних відстанях для джерела оптичного випромінювання стенда та для 

освітлювача. Отримано результати розподілу із застосуванням обмежувальних 

діафрагм, за допомогою чого, був оцінений характер зміни ходу оптичного 

сигналу. Проведені експериментальні дослідження дозволили оцінити методику 

роботи відповідних приладів та звернути увагу на їх недоліки. 

Обидва прилади направлені на вирішення типових завдань, однак, 

необхідно відзначити, що у основі кожного з приладів лежить різний принцип 

дії. Стенд базується на принципі повної імітації фари транспортного засобу і 

концепції зберігання одиниці на приймачах, а ЕТО-2 на заміні фари на 
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досліджений освітлювач зі стабільним джерелом випромінювання. Слід 

відзначити, що для обох джерел світла можливі похибки, які пов’язані з їх 

відмінністю від моделі точкового джерела світла. 

Запропоновано метод корекції результатів вимірювання відстані при 

розрахунку сили світла неточкових джерел оптичного випромінювання. 

Отримана аналітична формула, що дозволяє вносити поправку до відстані між 

джерелом оптичного випромінювання і приймачем. Метод дав можливість 

підвищити точність вимірювання світлових величин на десятки відсотків. 

Експериментальні вимірювання автомобільних фар дозволили визначити 

діапазон значень цих поправок, характерний для досліджених джерел. 

Проведений аналіз методу дозволив визначити точність вимірювань, при яких 

виправдано застосування описаного підходу. Опрацювання результатів 

вимірювання за допомогою описаного методу дозволяє зв'язати вимоги 

нормативних документів, тобто за результатами вимірювання сили світла на 3 

та 5 метрах отримати сили світла, які вийшли б при вимірах на 10 м і 25 м.  
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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 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, 
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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 лав. Отримано аналітичну формулу, що 

дозволяє вносити поправку до відстані між джерелом оптичного 

випромінювання (фарою) і приймачем (люксметром), яка істотно, на десятки 
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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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Акт впрвадження результатів дисертаційної роботи до 

 підприємтсва ННЦ «Інститут метрології» науково-дослідна лабораторія 

фотометрії та радіометрії 
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Додаток А.3 

Акт впрвадження результатів дисертаційної роботи до 

 підприємтсва ННЦ «Інститут метрології» науково-дослідна лабораторія 

фотометрії та радіометрії 
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Додаток А.4 

Акт впрвадження результатів дисертаційної роботи в  

навчлальний процес ХНАДУ 
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Додаток А.4 

Акт впрвадження результатів дисертаційної роботи в  

навчлальний процес ХНАДУ 
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Додаток А.5 

Акт впрвадження результатів дисертаційної роботи в  

навчлальний процес ХНУРЕ 
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Додаток А.5 

Акт впрвадження результатів дисертаційної роботи в  

навчлальний процес ХНУРЕ 
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1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая методика калибровки применяется для калибровки 

следующих средств измерительной техники (далее - СИТ): пульсметры 

(импульсные фотометры), предназначенные для измерения коэффициента 

пульсации (Кп) при помощи установки для передачи единицы силы света из 

состава Государственного первичного эталона единицы силы света 

ДЕТУ 11-02-15.  

Целью калибровки является: 

- определение коэффициента пульсации источников оптического 

излучения; 

- оценка расширенной неопределенности измерений при (k = 2, Р = 0,95); 

По требованию заказчика может быть представлен сертификат 

калибровки с дополнением, в котором будет определен интегральный 

коэффициент пульсации и flicker index на указанных заказчиком частотах и 

формах пульсаций.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В этой методике калибровки приведены ссылки на такие нормативные 

документы:  

ДСТУ 3394-96 Метрология. Государственная поверочная схема для 

световых измерений. 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. 
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СООМЕТ R.GM.15:2007. Рекомендация. Порядок оформления 

сертификатов калибровки, выдаваемых национальными метрологическими 

институтами в рамках CIPM MRA. 

 

3 ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ 

 

Во время проведения калибровки СИТ должны быть выполнены 

операции, указанные в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Операции калибровки 

№ Наименование операции 

Номер пункта 

методики 

калибровки 

1 2 3 

1 Внешний осмотр  8.2 

2 Опробование 8.3 

3 Калибровка СИТ  8.4 

4 Оценка неопределенности результатов измерений при 

калибровке 
8.5 

5 Оформление результатов калибровки 8.6 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ КАЛИБРОВКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1. Во время проведения калибровки используются СИТ, приведенные 

в таблице 2.  

4.2. Используемые СИТ могут быть заменены другими, узаконенными в 

установленном порядке, с аналогичными или лучшими метрологическими и 

техническими характеристиками.  

 

Таблица 2 - Средства измерительной техники 

№ 

Номер 

пункта 

методики 

Наименование средства калибровки; номер документа, который 

регламентирует технические требования к средству; 

метрологические и основные технические характеристики 

1 2 3 

1 8.4 Установка для передачи единицы силы света; расстояние между 
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источником излучения и пульсметром – в пределах от 700 нм до 

2000 мм; диапазон измерения освечивания от 10-3 кд с  до 500 

кд с ; диапазон измерения коэффициента пульсации от 1 

до 100%; перемещение СИТ перпендикулярно оптической оси 

установки (вправо-влево) в пределах ± 150 мм с фиксацией. 

2 7.1, 7.2  Гигрометр психометрический ВИТ-2.  

3 8.4 Персональный компьютер с программным обеспечением.   

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Калибровку средств измерительной техники проводят ученый хранитель 

эталона и лица, которые имеют право работы на эталоне и опыт работ со 

средствами измерительной техники, которые используются во время 

калибровки в соответствии с ДСТУ 3394-96. Персонал должен пройти 

инструктаж по технике безопасности.  

 

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   

 

6.1. Измерения, которые выполняются во время калибровки, относятся к 

работам с электроустановками при напряжениях от 39 В до 1000 В.  

6.2 Во время проведения калибровки необходимо соблюдать требования 

безопасности за ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, 

ДНАОП 0.00-1.21-98., а также требования безопасности, отмеченные в 

эксплуатационных документах на калибруемые СИТ. 

 

7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ 

 

7.1 Температура помещения, в котором проводят калибровку, должна 

быть в пределах (20  5) оС.   

7.2 Относительная влажность воздуха в помещении, где проводят 

калибровку, должна быть не более 80 %.  

7.3 Напряжение питания сети (220 ± 22) В и частота сети (50 ± 1) Гц.  
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7.4 Запрещается размещение внешних магнитных и электрических полей, 

которые могут влиять на СИТ.  

 

8 ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ 

 

8.1 Подготовка к проведению калибровки. 

8.1.1 Убедиться в полной комплектации используемых СИТ и наличии 

необходимых документов. 

8.1.2 Перед проведением калибровки необходимо изучить 

эксплуатационные документы на калибруемые СИТ.  

8.1.3 Очистить оптическую поверхность СИТ от пыли и пятен.  

8.1.4 Привести все СИТ в рабочее состояние в соответствии с 

требованиями их эксплуатационных документов.  

8.2 Внешний осмотр. 

8.2.1 Калибруемое СИТ должно быть полностью укомплектовано в 

соответствии с эксплуатационными документами. 

8.2.2 Во время внешнего осмотра убедиться в отсутствии механических 

повреждений, царапин и пятен на оптических поверхностях СИТ.  

8.3 Опробование. 

8.3.1 Подготовить калибруемое СИТ к работе в соответствии с 

требованиями эксплуатационных документов. Пульсметр соединить с 

электроизмерительным прибором или, если предусмотрено руководством по 

эксплуатации, с персональным компьютером. Произвести включение СИТ в 

соответствии с требованиями эксплуатационных документов. 

8.3.2 Подготовить и установить источник оптического излучения, 

входящий в переменную по своему составу группу светоизлучающих диодов 

(далее - светодиод). Осветить рабочую поверхность пульсметра излучением 

светодиода и проверить наличие регистрации сигнала.  

8.3.3 Проверить возможность установки нулевых показаний при 

закрытом от внешнего засвечивания приборе.  
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8.4 Калибровка СИТ – пульсметров. 

8.4.1 Измерения выполняют на установке для передачи единицы силы 

света (см. рис. 1).  

 

 

 

 

1 – светоизлучающий диод, 2 - экран, 3,4 – экраны, 5 - блок фотометров при 

калибровке, 6 - калибруемый пульсметр, 7 –импульсный фотометр из состава 

установки для передачи единицы силы света, входящей в состав 

ДЕТУ 11-02-15, 8 – юстировочное устройство, 9 – блок питания импульсного 

источника оптического излучения и система формирования сигналов 

специальной формы, 10 – персональный компьютер с программным 

обеспечением импульсных фотометров. 

Рисунок 1 – Схема установки для передачи единицы силы света 

 

8.4.2 Направить луч юстировочного устройства по оптической оси. 

8.4.3 Отъюстировать светодиод. Установить поверхность светодиода 

перпендикулярно оптической оси. 

8.4.4 Поместить эталонный импульсный фотометр и калибруемое СИТ в 

блок фотометров.  

8.4.5 Включить блок питания светодиода и генератор сигналов 

специальной формы в непрерывный режим работы. Установить напряжение на 

светодиоде в соответствие с паспортом завода производителя и модели. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 

9 10 
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Проконтролировать угол наклона СИТ по отраженному лучу. Через 20 минут 

приступить к измерениям. 

8.4.6 Включить персональный компьютер и запустить программное 

обеспечение импульсных фотометров. Расстояние от светодиода до 

импульсного фотометра выставить так, чтобы значение освещенности было в 

верхней границе диапазона.  

8.4.7 Закрыть установку. 

8.4.8 Проконтролировать стабильность напряжения питания. Установить 

на генераторе режим сигналов синусоидальной формы.  

8.4.9 Установить частоту следования импульсов 50 Гц. 

8.4.10 Установить на генераторе сигналов коэффициент пульсации 10 %. 

8.4.11 Переместить эталонное СИТ на оптическую ось, измерить его 

показания э
iK . Зафиксировать показания э

iK  в протоколе. В зависимости от 

типа СИТ показания снимать в процентах, делениях – далее в единицах 

калибруемого СИТ. Для импульсных фотометров, регистрирующих 

зависимость освещенности от времени зарегистрировать максимальное Еmax и 

минимальное Emin значение освещенности.  

8.4.12 Расчет коэффициента пульсации 1
э
iK   производить по формуле (1): 

max min

max min

1 100э
i

E E

E E
K


 


.     (1) 

Зафиксировать показания 
1

э

іK  в протоколе.  

8.4.13 Переместить калибруемое СИТ на оптическую ось, измерить его 

показания к
iK . Зафиксировать показания к

iK  в протоколе. В зависимости от 

типа СИТ показания снимать в процентах, делениях – далее в единицах 

калибруемого СИТ. Для импульсных фотометров, регистрирующих 

зависимость освещенности от времени зарегистрировать максимальное Еmax и 

минимальное Emin значение освещенности по любому из периодов.  

8.4.14 Расчет коэффициента пульсации к
iK  производить по формуле (2): 

max min

max min

1 100к
i

E E

E E
K


 


.     (2) 
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Зафиксировать показания 
1
к
iK в протоколе. 

8.4.15 По желанию заказчика произвести расчет интегрального 

коэффициента пульсации и flicker index. Расчет коэффициента пульсации по 

формуле (1, 2) соответствует значениям, полученным при расчете flicker 

percent.  

Интегральный коэффициент пульсации рассчитывается по формуле (3): 

max min

0

2

( )
100

( )

2

Тi

E E

Е t dt

T

K


 



     (3) 

Flicker index (см. рис. 2) рассчитывается по формуле (4): 

3

_ ( )

_ ( ) _ ( )
i

area A E t dT
K

area A E t dT area B E t dT






 
    (4) 

 

где area_A ( )E t dt  интеграл по любому из периодов в области, где E(t) 

больше среднего зона А на рис. 2; 

где area_В ( )E t dt  интеграл по любому из периодов в области, где E(t) 

меньше среднего – зона В на рис. 2; 

среднее это (Emax+Emin)/2 по любому из периодов. 

 

 

 

Рисунок 2. – Вычисление Flicker index по зарегистрированным результатам 

измерения освещенности. 

А 

В 
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Зоны А и В обозначены разной штриховкой. 

Зафиксировать показания 2 3,i iK K  для каждого из приборов в протоколе. 

8.4.16 Повторить 8.4.8-9.4.15 еще четыре раза. Зафиксировать показания в 

протоколе. 

8.4.17 Рассчитать среднее соотношение показаний коэффициента 

пульсации эталонного эK  и калибруемого кK  приборов при разных 

коэффициентах пульсации для указанных заказчиком частот и форм 

освещенностей пульсметра и импульсного фотометра.  

5

1
1/ 5 /э к

j іx іxS K K   ,    (5) 

где jS  - среднее соотношение показаний коэффициента пульсации 

(чувствительность) для каждой из формул; 

  и э к
іx іxK K  - значение результатов расчетов коэффициента пульсации 

импульсного фотометра и калибруемого пульсметра для рассматриваемой 

формулы.  

Зафиксировать показания чувствительности при данном значении 

коэффициента пульсации в протоколе. 

8.4.18 Повторить действия 8.4.8-8.4.17 для значения коэффициента 

пульсации 20 %. Результаты зафиксировать в протоколе калибровки. 

8.4.19 Повторить действия 8.4.8-8.4.17 для значения коэффициента 

пульсации 40 %. Результаты зафиксировать в протоколе калибровки. 

8.4.20 При необходимости изменять частоту и форму освещенности 

пульсметра и импульсного фотометра в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Для каждой повторить действия 8.4.8-8.4.19 и получить соотношение показаний 

коэффициента пульсации. Зафиксировать показания в протоколе. 

8.4.21 Рассчитать абсолютную чувствительность. 

1
1/

n
jS n S  ,     (6) 

где jS  - каждое рассчитанное значение среднего соотношения показаний 

коэффициента пульсации эталонного эK  и калибруемого кK  приборов при 
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разных коэффициентах пульсации для указанных заказчиком частот и форм 

освещенностей пульсметра и импульсного фотометра. 

8.4.22 Выключить блок. Открыть установку, закрыть крышками СИТ, 

закрыть установку. 

8.5. Оценка неопределенности измерений при калибровке. 

8.5.1 Стандартная относительная неопределенность по типу А 

соотношения показаний импульсного фотометра и калибруемого пульсметра – 

рабочего эталона (чувствительность к изменению уровня освещенности 

калибруемого пульсметра в лабораторных условиях для разных значений 

коэффициента пульсации) определяется по формуле:   

2
2

1

1/ ( )
n

SA iu n S S       (7) 

8.5.2 Рассчитать коэффициенты чувствительностей для бюджета 

неопределенностей методом численного дифференцирования, используя 

формулы (1, 2, 3). 

Составить бюджет неопределенностей (см. приложение 1). 

8.5.3 Суммарная стандартная неопределенность измерений.  

Суммарная стандартная неопределенность измерений при калибровке 

пульсметров по чувствительности определяется по формуле:  

2 2

S B SAu u u       (8) 

где Bu  – абсолютная стандартная неопределенность измерения 

освечивания установки для передачи единицы силы света эталона 

ДЕТУ 11-02-15.  

8.5.4 Рассчитать расширенные неопределенности результатов калибровки 

при коэффициенте охвата (k=2 при P=0.95) по формулам: 

Для калибровки пульсметров: 

SS u2U       (9) 
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9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАЛИБРОВКИ 

 

Результаты калибровки оформляются в виде сертификата калибровки.  

Сертификат калибровки оформляется в соответствии с Рекомендацией 

СООМЕТ R/GM/15:2007.  

Для пульсметров указывается условия калибровки (температура в 

помещении при калибровке; тип излучения, для которого проводилась 

калибровка; диапазон частот), расширенная неопределенность. 

 



ДОДАТОК А – Бюджет невизначеності методики калібрування пульсметрів 

 

Источники 

неопределен

ности 
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неопределенн
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Значение стандартной 

неопределенности 

Вклад 

неопределенности  

Измерение 

коэффициент

а пульсации 

калибруемог

о пульсметра 
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100 

max min

max min

1 100к
i

E E

E E
K


 


 % A норм. uΘ 3

_ ( )

_ ( ) _ ( )
i

area A E t dT
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0,25·10-2 

Измерение 

чувствительн

ости 

калибруемог

о фотометра 

S 
1 

1
1/

n
jS n S   

%/% B прямоуг. uSA 

2
2

1

1/ ( )
n

SA iu n S S   1,0·10-2 
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