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ЗАСТОСУВАННЯ СТВОРЕНИХ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПТИЧНОГО 

ВИПОРОМІНЕННЯ 

 

8.1 УФ радіометр «Тензор-31» 

 

На основі фотодіодів, чутливих в УФ діапазоні спектру, описаних у 

третій главі, розроблено низку радіометрів та дозиметрів УФ випромінення. 

Зокрема, були проведені роботи по створенню УФ радіометра «Тензор-

31» [300]. Прилад внесений в державний реєстр засобів вимірювальної 

техніки України під номером У2236-06. 

При розробці радіометра враховувалися наступні вимоги до ГР: 

- за межами діапазонів спектру, в яких вимірюється енергетична 

освітленість, ГР повинна бути мінімально чутливою, а саме - коефіцієнт 

пропускання світлофільтру повинен бути не більше 0,1 % за межами 

робочого діапазону спектру; 

- врахування поправок, обумовлених невідповідністю спектральної 

характеристики випромінювача і ГР, які необхідно враховувати при її 

калібруванні. 

Для перших зразків УФ радіометра Тензор-31 була розроблена 

технологія і конструкція фотодіода УФД20 на основі фосфіду галію [179, 

192], область спектральної чутливості якого складає 220 - 480 нм. 

 Слід зауважити, що при порівняльних дослідженнях виявилось, що  

фотодіоди на основі фосфіду галію, по при їх цілком задовільні 

фотометричні характеристики, мають високі значення ємності (таблиця 3.3) у 

порівнянні з фотодіодами на основі селеніду цинку. Це може бути суттєвим 

фактором при вимірюванні слабких потоків УФ випромінення, а саме 

енергетичної освітленості на рівні 10-4 Вт/м2. Вимірювання таких значень 

енергетичної освітленості потрібно забезпечувати при атестації робочих 

місць на відповідність санітарним вимогам щодо потоків УФ випромінення 



[27, 301]. Зокрема санітарні норми встановлюють значення 10-3 Вт/м2, але при 

цьому межі основної відносної похибки вимірювання повинні складати ± 10 

%. Забезпечити ці вимоги можна розширивши діапазон вимірювання 

енергетичної освітленості до 10-4 Вт/м2. Це дозволяє виміряти величину 1·10-3 

Вт/м2 з потрібною похибкою. 

Тому, у подальших розробках УФ радіометрів та дозиметрів 

використовувались фотодіоди розроблені нами на основі селеніду цинку 

[193, 206, 207, 209, 212]. 

 Для зменшення величини похибки, пов’язаної із впливом на корисний 

фотосигнал випромінення, яке розташовано по за межами обраного 

спектрального діапазону, розроблена двохканальна радіометрична головка 

(РМГ), чутлива в УФ діапазоні спектру оптичного випромінення для 

комплектації УФ радіометрів, яка містить два оптичних канали. На рисунку 

8.1 наведено схематичне зображення її конструкції, яка складається з 

косинусної насадки (3), світлофільтрів (4, 5), пари фотодіодів (6), корпусу 7 

та кабелю (2), який з’єднує радіометричну головку із вимірювальним блоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1. Схематичне зображення конструкції РМГ. 

1 – корпус РМГ; 

2 – з’єднувальний кабель; 

3 – косинусна насадка; 

4, 5 – світлофільтри; 

6 – фотодіоди;  

7 – корпус. 
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На рисунку 8.2 представлений зовнішній вигляд розробленої РМГ із 

змінними оптичними фільтрами і її спектральні характеристики з цими 

світлофільтрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунку 8.3 наведена спектральна характеристика чутливості РМГ 

із скляними фільтрами, але із врахуванням поправочних коефіцієнтів corАВС, 

обумовленими невідповідністю форми спектра випромінення, що 

вимірюється та спектральної характеристики РМГ, а також її залежністю від 

температури джерела випромінення [302]. 
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Рисунок 8.2. РМГ УФ діапазону спектру оптичного випромінення із 

змінними оптичними фільтрами та їх спектральні характеристики. 
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Рисунок 8.3. Спектральні характеристика чутливості РМГ зі 

світлофільтрами та програмним введенням поправочних коефіцієнтів. 
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З рисунку 8.3 видно, що спектральні характеристики РМГ з інтерфе-

ренційними фільтрами, близькі до ідеальних, особливо у під діапазонах А и 

В, однак, вони суттєво відрізняються від П- подібності, особливо у верхній 

частині спектральної характеристики. Окрім того, інтерференційні фільтри 

значно дорожчі за скляні. Рисунок 8.3 показує, що віртуальні спектральні 

характеристики, на основі яких здійснюється розрахунок досліджуваного 

параметра, найбільш близькі до П-подібної форми. 

Проведені роботи зі створення спеціалізованої двохканальної РМГ УФ 

діапазону спектру оптичного випромінення та вивчення результатів 

дослідження УФ радіометра УФР-21 [303] дозволили розробити УФ  

радіометр Тензор-31 [300, 304] для вимірювання енергетичної освітленості, 

створюваної природними і штучними джерелами з лінійчатим або 

неперервним спектрами випромінювання в спектральному діапазоні від 200 

до 400 нм та в піддіапазонах: С - від 200 нм до 280 нм; В - від 280 нм до 315 

нм; А - від 315 нм до 400 нм. УФ радіометр Тензор-31 складається з 

електронного вимірювального блоку, РМГ і змінних фільтрів піддіапазонів 

А, В і С. Зовнішній вид приладу приведений на рисунку 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурна схема УФ радіометра «Тензор-31» приведена на рисунку 

8.5. Радіометр складається з РМГ (1), з’єднаної за допомогою кабелю (8) з 

Рисунок 8.4. Зовнішній вигляд УФ радіометра Тензор-31. 



блоком вимірювання (14) до складу якого входять два перетворювачі струм-

напруга (9, 10), аналогово-цифровий перетворювач з мікроконтролером (11), 

рідкокристалічний індикатор (12) та блок клавіатури (13). РМГ містить два 

однакових фотодіоди (6), змонтованих у корпус (7) на який монтується 

змінна (в залежності від піддіапазону, якій потрібно вимірювати) 

конструкція, до складу якої входять косинусна насадка (2) та світофільтр (4), 

який пропускає оптичне випромінення з довжинами хвиль, розташованими 

поза межами робочого діапазону вимірювання, та світлофільтр (3), який 

пропускає оптичне випромінення робочого діапазону довжин хвиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.5. Структурна схема УФ радіометра «Тензор-31». 

1 – РМГ; 

2 – косинусна насадка; 

3, 4 – змінні світлофільтри (А, В, С); 

5 – діафрагма;  

6 – фотодіоди першого та другого каналів;  

7 – корпус РМГ;  

8 – з’єднувальний кабель; 

9, 10 – прецизійні перетворювачі струм-напруга;  

11 – мікроконтроллер;  

12 – рідкокристалічний індикатор 16Ч4;  

13 – клавіатура; 

14 – вимірювальний блок. 
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Радіометр працює наступним чином [300]. УФ випромінення, 

генероване джерелом певного спектрального складу падає на світлофільтр 

(3), який пропускає потік оптичного випромінення робочого діапазону 

довжин хвиль. Цей потік, завдяки другому світлофільтру (4), розділяється на 

два потоки, один з яких формується світлофільтром (4), який пропускає 

оптичне випромінення робочого діапазону довжин хвиль, а другий 

залишається незмінним. Потік, що потрапляє на фотодіод незмінним, генерує 

фотосигнал, який відповідає енергетичній освітленості поза межами 

робочого діапазону довжин хвиль. Попереднє нормування величин потоків, 

які потрапляють на фотодіоди, здійснюється за допомогою діафрагм (5), які 

містяться в одному корпусі і можуть мати різні діаметри для того, щоб 

величини потоків, які потрапляють на фотодіоди, були приблизно однакові 

(розбіжність між ними повинна бути не більше 10 %). 

Обидва сигнали потрапляють до вимірювального блоку (14), де за 

допомогою перетворювачів струм-напруга типу ППТН-03 (9 та 10), 

здійснюється попереднє підсилення фотосигналів, його оціфрування за 

допомогою аналогово-цифрового перетворювача (11) та розрахунок 

результуючого сигналу, який визначає реальне значення енергетичної 

освітленості у вибраному діапазоні довжин хвиль. Енергетична освітленість 

робочого діапазону довжин хвиль визначається згідно виразу: 

 
Ер = Е2 – Е1,     (8.1) 

 
де Ер – енергетична освітленість в робочому діапазоні довжин хвиль; 

     Е1 – енергетична освітленість, виміряна за допомогою першого  

фотодіода (потік у діапазоні довжин хвиль поза робочим діапазоном); 

     Е2 – енергетична освітленість, виміряна за допомогою другого 

фотодіода (потік у робочому діапазоні). 

 

Таким чином, вплив оптичного випромінення, розташованого поза 

межами робочого діапазону довжин хвиль, зводиться до мінімуму. При 

цьому величина похибки вимірювання, пов’язана із зазначеною обставиною 



– впливом оптичного випромінення, розташованого поза межами робочого 

діапазону довжин хвиль, суттєво зменшується. 

Завдяки запропонованій конструкції радіометру енергетичної 

освітленості УФ діапазону, а саме – конструкції РМГ та програмному 

забезпеченню, яке автоматично вводить поправочні коефіцієнти для 

формування віртуальної спектральної характеристики чутливості РМГ, яка 

максимально наближена до ідеальної, значення межі основної відносної 

похибки вимірювання енергетичної освітленості УФ радіометра Тензор-31 

складає ± 7 %, що менше, ніж у відомих аналогів. Кращі зразки радіометра 

володіють межею основної відносної похибки вимірювання енергетичної 

освітленості в УФ діапазоні спектра оптичного випромінення не більше ±5%. 

Основні параметри УФ радіометра Тензор-31 наведені у таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1. 

Основні параметри УФ радіометра Тензор-31 

Характеристика Норма 

Діапазон вимірювання енергетичної освітленості, Вт/м 2  10-4 – 2·102 

Спектральний діапазон чутливості приладу, нм 200 – 400 

Спектральні діапазони:  

    УФ-А, нм 315 – 400 

    УФ-В, нм 280 – 315 

    УФ-С, нм 220 – 280 

Температурний коефіцієнт чутливості, % /˚С 0,5 

Межі основної припустимої відносної похибки у діапазоні 

10-3-2·102 Вт/м2, % 
± 7 

Час неперервної роботи, год.  8 

 

УФ радіометр працює в діалоговому режимі. Для зручності 

користувача послідовність дій при вимірюваннях висвітлена в змінних меню 

на екрані вимірювального блоку. Програмне забезпечення дозволяє вибирати 

і встановлювати як діапазон вимірювань (А, В С) так і тип джерела 



випромінювання - «ртутний», «дейтерієвий», «дуговий». При цьому 

мікроконтролер вводить відповідні поправочні коефіцієнти що враховують 

відмінність спектральної характеристики джерела від спектральної 

характеристики РМГ УФ радіометра. Крім того, програмне забезпечення 

радіометра дозволяє вводити параметри джерела випромінення, 

характеристики якого відмінні від ртутного, дугового і дейтерієвого. 

В діапазоні від 1·10-4 Вт/м2 до 1·10-3 Вт/м2 межі основної припустимої 

відносної похибки визначаються згідно формули: 

                               







×+±=
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n
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A
01.0δδ ,     (8.2) 

де An - максимальне значення цифрової індикації УФ радіометра (без 

урахування коми), відн.од.; 

     Ах - покази УФ радіометра (без урахування коми), відн.од. 

 

8.2. Дослідження метрологічних параметрів УФ радіометра 

«Тензор-31». 

 

Головним метрологічним параметром УФ радіометра як засобу 

вимірювальної техніки, є межі основної припустимої відносної похибки 

вимірювання енергетичної освітленості в кожному з УФ діапазонів спектру 

оптичного випромінення. Величина цієї похибки визначається з урахуванням 

наступних похибок: 

- похибки юстирування радіометра; 

- нелінійності енергетичної характеристики чутливості; 

- короткочасної нестабільність чутливості; 

- температурної нестабільності; 

- похибки, яку дає установка, на якій проводяться вимірювання.  

Контроль вище зазначених параметрів дозволяє мінімізувати похибки, 

що вносяться вказаними параметрами у величину межі основної припустимої 

відносної похибки вимірювань [305]. 

 

 



8.2.1 Визначення похибки юстирування радіометра «Тензор-31» 

Визначення похибки юстирування УФ радіометра проводилося на 

установкці для формування стабільних потоків випромінювання в УФ 

діапазоні [305] (освітлювач УФ діапазону спектру оптичного випромінення) 

ИДНМ4.020.00.00 (рисунок 7.1). Інтерференційні фільтри, що входять до 

складу установки, повинні забезпечувати максимальне  пропускання на 

довжинах хвиль: λ1max = (254 ± 2) нм; λ2max = (313 ± 2) нм; λ3max = (365 ± 2) нм і 

напівширину коефіцієнта пропускання по рівню 0,5 не більше 15 нм (∆λ0.5  = 

15 нм). Робочу еталонну РМГ повинен бути атестований по чутливості з 

похибкою не більш ± 5 %. 

Інтерференційний фільтр λ1max = 254 нм і робочу еталону РМГ 

встановлюють на вхідне вікно джерела УФ випромінення, заздалегідь 

встановивши на робочу еталону РМГ діафрагму діаметром (5 - 7) мм. Після 

вимірювання фотосигналу Uк розраховується енергетична освітленість (
С

экЕ ) 

у Вт/м2 за формулою (8.3): 

      2

4

dSК

U
Е

кпр

кС

эк
⋅⋅⋅

⋅
=

πλ

,    (8.3) 

де  Кпр - коефіцієнт перетворення ППТН-03, В/А; 

 SКλ - монохроматична чутливість робочої еталонної РМГ на 

довжині хвилі λ1max, А/Вт; 

      d - діаметр діафрагми, визначений з похибкою не більш ± 0,05 мм. 

 

Для вимірювання енергетичної освітленості в діапазоні УФ-С замість 

робочої еталонної РМГ встановлюється РМГ на діапазон УФ-С. При цьому 

верхній зріз косинусной насадки РМГ повинен бути в площині кріплення 

діафрагми робочої еталонної РМГ. Виміряна енергетична освітленість (
С

эИЕ ) 

повинна бути рівній величині, визначуваній по формулі (8.4): 

 

    
С

ДРТ

СС

эк

С

эр КSЕЕ ⋅⋅= λ ,    (8.4) 

де С

экЕ  - енергетична освітленість визначена по формулі (8.3), Вт/м2; 



               
С

Sλ - чутливість РМГ повіряємого приладу на довжині хвилі λ =     

254 нм, відн.од. 

     С

ДРТ
К  - коефіцієнт, що визначає відмінність форми відносної 

спектральної характеристики чутливості реальної (що повіряється) РМГ 

(
РГ

Sλ ) в області С від теоретичної (
РГ

ТSλ ) для ртутних джерел УФ 

випромінення, який визначається згідно формули 8.5 [306]. 
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де Е°АВС – інтегральні освітленості в областях А, В, С, що створюються 

еталонним джерелом; 

      I°АВС  - сигнали каналів радіометра при калібруванні по еталонному 

джерелу; 

IА,В,С  - сигнали каналів радіометра при вимірюванні; 

SАВС (λ) - відносна спектральна чутливість приймачів А, В, С; 

Еºr(λ) - відносне спектральне розподілення еталонного джерела; 

Еr(λ) - відносне спектральне розподілення джерела, що вимірюється.              
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 ,   (8.6) 

являє собою поправку, обумовлену формою спектра випромінення, що 

вимірюється [302, 307]. Похибка визначення цієї поправки і являє собою 

похибку вимірювання, що обумовлена невідомим виглядом спектра джерела. 

Конфігурація з 4 інтегралів в (8.5) є поправка, яка необхідна при даному 

способі калібрування. Зауважимо, якщо спектр джерела співпадає із 

спектром при калібруванні, ця поправка дорівнює одиниці. 

Похибка юстирування УФ радіометра в кожному з піддіапазонів (УФ-

С, -В, -А) не повинна перевищувати ± 5 % і визначається, наприклад для 

діапазону УФ-С, по формулі (8.7): 



    %100⋅
−

=
С

эр

С

эн

С

эрС

ю
Е

ЕЕ
δ ,   (8.7) 

Аналогічно визначається похибки юстування радіометра в 

спектральних піддіапазонах В (
В

юδ ) і А ( А

юδ ). На рисунку 8.6 приведені 

значення похибки юстування δЮ дванадцяти серійних приладів (вибрані 

найбільші значення, отримані в на трьох довжинах хвиль з діапазонів А (365 

нм), В (313 нм) і С (254 нм). 

Як видно на рисунку 8.6, значення похибки юстування для дванадцяти 

вибраних радіометрів Тензор-31 коливається від ± 0,07 до ± 1,25 % і не 

перевищує ± 2 %. Для порівняння - для радіометрів УФР-21 величина δЮ  

складає від ± 1,5 до ± 1,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Визначення нелінійності енергетичної характеристики 

чутливості і діапазону вимірювання радіометра «Тензор-31» 

 

Визначення нелінійності (δsЕ) і діапазону вимірювання енергетичної 

характеристики чутливості УФ радіометра Тензор-31 [305] проводилося за 

допомогою стенд для формування стабільних потоків випромінення при 

       Рисунок 8.6. Розкид похибки юстування δЮ на серійних УФ 

радіометрах Тензор-31. 
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вимірюванні енергетичних характеристик і нелінійності чутливості 

електронних приладів ИДНМ4.004.00.00 (рисунок 7.12) 

Вимірювання проводяться із знятими коректуючими фільтрами. 

Нестабільність потоків випромінення при вимірюваннях  протягом  10  хв. не 

повинна перевищувати ± 0,5 %. При вимірюванні в спектральному діапазоні 

(наприклад А) встановлюється найчутливіший діапазон чутливості приладу. 

При відкритому одному з каналів випромінення, встановлюється потік, при 

якому покази приладу складатимуть 30 – 40 % від величини верхньої межі 

діапазону чутливості і проводиться вимірювання енергетичної освітленості 

Е1. Потім перший канал закривається і відкривається другий канал 

випромінення і аналогічно вимірюється сигнал Е2. 

Після цього відкриваються обидва канали випромінення і вимірюється 

сигнал Е3. Величину δsЕ визначають згідно формули (8.8): 

   %100

21

321 ×
+

−+
=

ЕЕ

ЕЕЕ
sЕδ ,    (8.8) 

де: Е1 - енергетична освітленість, створювана першим каналом, Вт/м2;  

      Е2 - енергетична освітленість, створювана другим каналом, Вт/м2; 

      Е3 - енергетична освітленість, створювана обома каналами, Вт/м2. 

 

В кожному каналі встановлюється потік, при якому покази приладу 

будуть дорівнювати Е3 ± 10 % і по черзі вимірюються ці сигнали. 

Потім необхідно перейти на наступний діапазон чутливості, відкрити 

обидва канали, зміряти сигнал і по формулі (8.8) визначити нелінійність. 

Аналогічно визначається нелінійність енергетичної характеристики 

чутливості приладу у всьому діапазоні вимірювань. 

Нижче представлені результати вимірювань δsЕ (рисунок 8.7) на тій же 

вибірці радіометрів, що і в попередньому випадку. Як видно на рисунку, 

нелінійність енергетичної характеристики радіометрів Тензор-31 не 

перевищує ± 1 % і коливається від ± 0,15 до ± 0,8 % при нормі ± 2 %, 

причому велика частина вибірки має значення δS не більш ± 0,5 %. Для 

аналога – УФ радіометра УФР-21, розкид складає від ± 0,3 до ± 1 %, при 

цьому половина приладів має значення δS  біля ± 1 %. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Вимірювання короткочасної нестабільності чутливості  

Вимірювання короткочасної нестабільності чутливості (δt) проводиться 

на установці, структурна схема якої приведена на рисунку 8.8 [305]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткочасну нестабільності чутливості δt визначають по формулі (8.9) 

по п'яти вимірюваннях, реєструючи покази через кожні 1 - 1,5 хвилини: 
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Рисунок 8.7 Розкид δS  на серійних приладах Тензор-31. 
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 Рисунок 8.8. Структурна схема установки для визначення 

короткочасної нестабільності чутливості (δt) УФ радіометра. 

 1 – джерело УФ випромінення ИДНМ 4.020.00.00; 

2 – інтерференційний фільтр;  

3 – радіометр Тензор-31;  

4 – еталона РМГ;  

5 – прецизійний перетворювач струм-напруга (ППТН-03);  

6 – вольтметр типу В7-23 (В7-34). 



де Eср - середнє арифметичне значення п'яти вимірювань енергетичної 

освітленості УФ радіометром; 

     Emax – покази УФ радіометра, максимально відмінні від Eср. 

При цьому δt не повинна виходити за межі ± 1 %. 

На рисунку 8.9 представлені результати вимірювання δt на тій же 

вибірці, що і в попередніх випадках - по 12 серійним приладам. Розкид 

значень δt складає від ± 0,2 до ± 0,3 % при нормі ± 1%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межі допустимої основної відносної похибки вимірювань енергетичної 

освітленості δE (у відсотках) визначається по формулі (8.10) 

   
2
ус

2
ю

2
t

2
sE δδδδδ +++±= ,    (8.10) 

де δус - похибка установки у відсотках (зазвичай, не перевищує ± 5 %). 

 
На рисунку 8.10 приведений розподіл межі допустимої основної 

відносної похибки вимірювань енергетичної освітленості δус, оціненої, як і в 

попередніх випадках, на 12 серійних приладах типу Тензор-31. Як видно на 

рисунку, розкид значень δус складає від ± 5 % до ± 5,2 %.  

Проведений порівняльний аналіз параметрів розробленого УФ 

радіометра Тензор-31 та його найближчих аналогів, яки досить широко 

використовуються в Україні, а саме УФР-21, DM-365ХА, Аргус-06 та ТКА-

±1,0 
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Рисунок 8.9. Розкид δt  на серійних приладах Тензор-31. 



ПКМ модель 62. Для цього параметри згаданих приладів були досліджені на 

реальних приладах [305]. В таблиці 8.2 приведені виміряні порівняльні 

характеристики. 

 

 

 
З таблиці 8.2 видно, що найбільш придатним для використання, за 

результатами нашого дослідження, є радіометр УФ випромінення Тензор-31, 

який, повністю задовольняє вимогам НТД, і за результатами дослідження 

підтверджує параметри, вказані у паспорті. 

Розроблений радіометр УФ рекомендований Інститутом медицини 

праці АМНУ для використовування при проведенні санітарно-

епідеміологічної експертизи устаткування в санітарній практиці для оцінки 

параметрів УФ випромінення виробничих джерел на робочих місцях і 

внесений в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України. 

 

8.3. Дозиметри УФ випромінення 

 

На основі досвіду, отриманого під час розробки радіометрів УФ 

випромінення, у НВФ «Тензор» розроблений ряд УФ дозиметрів [308, 309], 

призначених для вимірювання дози і енергетичної освітленості, створюваних 

бактерицидною та еритемною складовими потоків УФ випромінення, 

генерованих природними і штучними джерелами, а також потоками ВД. 

δЕ % 
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Рисунок 8.10. Розкид δЕ на серійних приладах Тензор-31. 
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Таблиця 8.2. 

Порівняльні характеристики ЗВТ для вимірювання енергетичної освітленості в УФ діапазоні 

Значення параметру за паспортом Виміряні значення параметра 

Назва параметра 
НТД 

УФР-21 

 

Тензор-

31  

 

DM-

365ХА 

 

Аргус- 

06 

 

ТКА- 

ПКМ 

модель   

62 

УФР-21 

 

Тензор-

31 

 

DM-

365ХА 

 

Аргус- 

06 

 

ТКА-

ПКМ 

модель 

62  

Діапазон вимірю-

вання, Вт/м2  
10-4-200 10-4-200 10-4-200 0-20 10-3 - 2,0 10-4-104 Відп. Відп. 5-25 Відп.* 10-3-104 

Спектральні діапа-

зонни чутливості, нм 

315-400 

280-315 

200-280 

315-400 

280-315 

220-280 

315-400 

280-315 

200-280 

 

320-400 

 

200-280 

315-400 

280-315 

200-280 

Відп. Відп. 

 

290-390 Відп.** 
Не 

відп. 

Межи основної від-

носної похибки, %,  ± 10 ± 10 ± 10 ± 5 ± 10 ± 16 ±9 ±8 ±12 

Не 

визнача-

ється 

± 12 

Похибка юстуван- 

ня, % 
- ± 5 ± 4  - - ± 2,5 ± 2,3 ± 4 ± 1,5* ± 5* 

Нестабільність, % - ± 1 ± 1  - - ± 0,7 ± 0,6 ± 1 ± 1 ± 0,6 

Нелінійність, % - ± 1 ± 1  - - ± 0,8 ± 0,8 ± 5 ± 1 ± 3 

* Тільки для ртутних ламп. 
** Без урахування залишкової чутливості за межами діапазону.



Залежно від призначення, дозиметри випускаються в трьох варіантах у відповідності з ТУ У 33.2-14256766-

014:2005: ТЕНЗОР - 51 - дозиметр для вимірювання бактерицидної складової УФ випромінення; ТЕНЗОР - 52 - дозиметр 

для вимірювання еритемної складової УФ випромінення; ТЕНЗОР - 53 - дозиметр для вимірювання бактерицидної і 

еритемної складових УФ випромінення. 

Кожний з варіантів виконання, за бажанням замовника, може комплектуватися РМГ для вимірювання 

енергетичної освітленості і енергетичної дози у ВД. На рисунку 8.11 представлена РМГ із змінними оптичними 

фільтрами на бактерицидну і еритемну області спектру і їх спектральні характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальне програмне забезпечення дозволяє, як в УФ радіометрі Тензор-31, вводити поправочні коефіцієнти, які 

враховують невідповідність спектральної характеристики джерела випромінення та спектральної характеристики РМГ. 

Рисунок 8.11. РМГ зі змінними оптичними фільтрами на 

бактерицидну и еритемну області спектру і їх спектральні 

характеристики. 
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На рисунку 8.12 наведений, як приклад, зовнішній вигляд дозиметра Тензор-53, а на рисунку 8.13 приведено 

схематичне зображення конструкції дозиметра. 
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Рисунок 8.13. Схематичне зображення конструкції дозиметрів УФ 

випромінення Тензор-51, -52, -53. 

1 – універсальна РМГ; 

2, 3 – світлофільтри для вимірювання випромінення в бактерицидній 

(200-280 нм) та еритемній (280–400 нм) областях спектра; 

4 – РМГ видимого діапазону спектра;  

Рисунок 8.12. Зовнішній вигляд дозиметра УФ діапазону Тензор-53. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Дозиметр складається з універсальної РМГ (1) з комплектом світлофільтрів для вимірювання УФ випромінення в 

бактерицидній (200 -  280 нм) і еритемній (280 - 400 нм) областях спектру, відповідно (2) і (3) на рисунку 8.13 (їх 

спектральні характеристики приведені на рисунку 8.11) і РМГ видимого діапазону спектру (4). До складу дозиметра 

також входять вимірювальний блок (5) з прецизійним перетворювачем струм-напруга (6), аналогово-цифровым 

перетворювачем (7), мікроконтролером (8), рідкокрис-талічним індикатором (9) і блоком клавіатури (10). Параметри та 

характеристики розроблених дозиметрів УФ випромінення, наведені в таблиці 8.3. 

Таблиця 8.3. 

Параметри та характеристики розроблених дозиметрів  

УФ випромінення 



 

Методики вимірювання основних 

метрологічних параметрів  аналогічні 

методикам, які застосовуються для 

атестації та періодичної повірки УФ 

радіометрів Тензор-31. 

Розроблені дозиметри УФ 

випромінення рекомендовані Інститутом 

медицини праці АМНУ для 

використовування при проведенні 

санітарно-епідеміологічної експертизи 

устаткування в санітарній практиці для 

оцінки параметрів УФ випромінення 

виробничих джерел і дози 

опромінювання на робочих місцях і 

внесені в Державний реєстр засобів 

вимірювальної техніки України. 

Для оцінки якості роботи розроблених УФ дозиметрів проведені порівняльні вимірювання енергетичної 

освітленості (Е), створюваної УФ випромінення ртутних ламп типу Philips 100W-R SUM/MPNMGER Hg і UVA/UVB 

80W, що використовуються в соляріях, з допомогою УФ дозиметра Тензор-53 та радіометрів УФР-21, ТКА-АВС, Аргус 

05, 06 [8 307 394]. Результати досліджень приведені в таблиці 8.4. 

Таблиця 8.4.  

Характеристика Норма 

Спектральний діапазон вимірювань:  

для дозиметрії бактерицидної складової, нм 200 – 280 

для дозиметрії еритемної складової, нм 280 – 400 

для дозиметрії потоку видимого випромінення, нм 380-780 

Діапазон вимірювань енергетичної освітленості, Вт/м2 1·10-4 – 2·102  Вт/м2 

Діапазон вимірювань енергетичної експозиції  

(дози), Дж/м2 10 – 1·107 

Діапазон установки часу набору дози від 1 сек. до 100 час. 

Нелінійність енергетичної характеристики,  

%, не більше 
2 

Нестабільність чутливості, %, не більше ± 1 

Похибка таймера, %, не більше ± 2 

Додаткова похибка від зміни температури,  

%, не більше 
± 0,2 /1 °С. 

Межі основної відносної похибки вимірювання,  

%, не більше 
± 10 

Середнє напрацювання на відмову, год, не менше 5500 



Результати порівняльних вимірювань енергетичної освітленості різними вимірювачами 

УФР-21      

Е, Вт/м2 

ТКА-АВС     

Е, Вт/м2 

Аргус  

Е, Вт/м2 

Тензор-53     

Вт/м2/Дж/м2 

А В С А В С 05 (В) 06 (С) 

Еритем- 

на 

А+В 

Бактери-

цидна 

С 

71,6 1,04 0,54 18,8 0,23 0,28 0,53 0,38 
68/210 

(5 хв.) 

0,52/58 

(2 хв.) 

72,3 1,03 0,61 18,4 0,3 0,31 0,51 0,35   

71,9 1,01 0,61 18,02 0,27 0,32 0,50 0,30   

75,1 1,05 0,55 17,9 0,27 0,32 0,47 0,30   

72,1 1,01 0,62 17,75 0,27 0,32 0,49 0,32   

 

Прилади ТКА і Аргус показують приблизно однакові значення енергетичної освітленості в області С і В що для 

ртутних джерел, якими є досліджувані лампи, неможливо. Отже, вимірювання інтенсивності випромінення ртутних 

ламп, принаймні, що використовуються в соляріях, за допомогою радіометрів типу ТКА-АВС і Аргус представляється 

проблематичним. Окрім того дослідження показали наявність шкідливого випромінення діапазону С, яке випромінюють 

лампи в солярії, що є порушенням гігієнічних вимог і веде до захворювань шкіри аж до раку шкіри у пацієнтів соляріїв. 

Причиною цього є використовування прострочених ламп, які у міру вигоряння робочого матеріалу змінюють 

характеристики свого випромінення. 

 



8.4 УФ радіометр-дозиметр Тензор-71 

 8.4.1 Конструкція УФ радіометра-дозиметра Тензор-71 

 
Для спрощення процесу вимірювання параметрів УФ випромінення, створена модифікована, удосконалена та 

об’єднана версія УФ радіометра Тензор-

31 та УФ дозиметра Тензор-53, яка 

представлена УФ радіометром-

дозиметром Тензор-31М (прототипом) 

[310 (Добровольский Ю.Г., Шабашкевич 

Б.Г., Юрьев В.Г., Воробец Г.И., Кузь 

М.А. Интеллектуальный  радиометр  

ультрафиолетового  излучения Тензор-

31М), 311] та його серійною версією 

Тензор-71 [312]. Зовнішній вигляд УФ 

радіометра-дозиметра Тензор-71 

наведений на рисунку 8.14. 

Структурна схема УФ радіометра-

дозиметра (рисунок 8.15) побудована за 

лінійним принципом. 

 

Вхідний сигнал, створений потоком Рисунок 8.14. Зовнішній вигляд УФ радіометра-дозиметра Тензор-71. 
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Рисунок 8.15. Структурна схема УФ радіометра-дозиметра Тензор-71. 

1 - джерела типу «Крона»;  

2 - стабілізований інтегральний інвертор на ±5В;  

3 - прецизійне джерело напруги; 

4 - схема калібрування;  

5 - звуковий зумер;  

6 - прецизійний перетворювач «струм-напруга»;  

7 - підсилювач постійної напруги;  

8 - аналогово-цифровий перетворювач;  

9 - центральний процесор;  

10 - рідкокристальний дисплей;  

11 - шина І2С;  

12 - енергонезалежна пам’ять; 

13 - блок клавіатури; 

14 - з’єднання USB/COM. 



УФ випромінення, детектується РМГ, що містить опорний та вимірювальний фотодіоди (ФД1, ФД2). Прецизійний 

перетворювач «струм-напруга» (3) також реалізовано за двоканальною схемою, як і подальший аналоговий тракт – 

підсилювач постійної напруги (7) і аналогово-цифровий перетворювач (8). 

Всі функції управління вимірами, форматування даних на початковому рівні, оперативний візуальний контроль на 

рідкокристальному дисплеї (10), звуковий зумер (5), зв’язок з вузлами вищої ієрархії (програмне забезпечення ПК) 

задаються і контролюються центральним процесором CPU (9). Для початкового настроювання вимірювальної системи і 

забезпечення додатково функцій режиму ручного управління в схемі передбачено вузли блоку клавіатури (13) і схеми 

калібрування (4). 

Системна програма управління та обробки інформації та певний набір вимірів зберігається в енергонезалежній 

пам’яті (12). Зв’язок з периферією для початкового програмування CPU реалізовано за допомогою шини І2С (11), а з 

рівнями вищої ієрархії – за протоколами послідовної передачі даних через з’єднання USB/COM (14). 

Енергозабезпечення модуля здійснено від хімічного джерела типу «Крона» (1), або портативного мережевого 

блока живлення на +9 В. Для живлення вузлів, що потребують двополярної напруги використовується стабілізований 

інтегральний інвертор (2) на ± 5 В, а необхідна точність аналогово-цифрового перетворення забезпечується прецизійним 

джерелом напруги (5) з допустимим відхиленням не більше 0,1 %. 

Аналіз фотосигналу здійснюється за допомогою алгоритму, який враховує з одного боку наперед задані 

(встановлені з блоку керування приладом) умови, з другого боку – особливості прийнятого фотосигналу. 

До наперед заданих умов відносяться: вибір режиму роботи (радіометр, або дозиметр); вибір вимірюваного 

спектрального діапазону (А, В, С, бакте-рицидний, еритемний); вибір вимірюваного джерела УФ випромінення (ртутне, 

дейтерієві, дугове, джерело споживача); корекція нулів (самокалібрування приладу). 

Аналіз прийнятого фотосигналу та його обробка здійснюються за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення, яке дозволяє: обраховувати прийнятий фотосигнал з урахуванням наперед заданих умов; корегувати 



розраховані дані шляхом  помноження їх значень на поправочні коефіцієнти, які враховують ступень відмінності 

спектральної характери-тики чутливості РМГ від спектральної характеристики джерела УФ випромінення; 

перераховувати відкореговані значення фотосигналу у одини- 

ці вимірювання енергетичної освітленості, або дози. Окрім вище зазначених можливостей, розроблений прилад 

запам’ятовує виміряні значення (до 2000) і може передавати їх на комп’ютер через адаптер СОМ, або USB портів. 

Вимірювання енергетичної дози УФ випромінення забезпечується за рахунок застосування таймера, побудованого 

на основі кварцового резонатора НС-49 S4000. Алгоритм ПЗ приладу дозволяє здійснювати вимірювання від 10 до 1·107 

Дж/м2. 

Розширення динамічного діапазону приладу забезпечується двома фак-торами. Застосуванням спеціалізованих 

фотодіодів (ФД1 та ФД2), які мають чутливість не менше 0,15 А/Вт у максимумі спектральної характеристики 

чутливості та площі ФЧЕ не менше 50 мм2 і динамічний діапазон 107. 

Прецизійний підсилювач струм-напруга (6) оригінальної конструкції побудований на основі мікросхеми МАХ 420 

СРА, яка здійснює попереднє підсилення фотосигналу від 10-12 до 4⋅10-10 А. У подальшому попередньо підсилений 

фотосигнал за допомогою підсилювача постійної напруги (7) КР140УД1408А підсилюється до потрібної величини, 

оцифровується за допомогою АЦП (8) і передається на центральний процесор (9) (мікроконтролер AT90USB1286), в 

якому, завдяки відповідному програмному забезпеченню встановлюються наперед задані умови, здійснюється аналіз 

прийнятого фотосигналу та його обробка у відповідності з цими умовами. 

За рахунок комплексного застосування прецизійного підсилювача струм-напруга (6) оригінальної конструкції та 

спеціалізованих фотодіодів динаміч-ний діапазон вимірювання енергетичної освітленості радіометра – дозиметра УФ 

випромінення складає від 10-4 до 103 Вт/м2, що відповідає семи порядкам і перевищує найближчі аналоги (радіометр 

"ТКА-ПКМ" (12) російської ком-панії ТКА, UV-1450 COLOR ComPort Radiometer + Dosimeter фірми UV-IR 



TECHNOLOGY (Німеччина) на два порядки. Динамічний діапазон вимірю-вання енергетичної дози УФ випромінення 

складає від 10 до 1·107 Дж/м2, що також суттєво перевищує динамічний діапазон найближчого аналога. 

Застосування 16-розрядного аналогово-цифрового перетворювача з дельта-сігма модуляцією AD7705 (8), 

зовнішнього енергонезалежного запам’ятовуючого пристрою з об’ємом пам’яті не менше 512 кБайт AT24C512 (12), 

мікроконтролера AT90USB1286 в якості центрального процесора та спеціалізованого ПЗ для управління та обробки 

даних у центральному процесорі, а також USB порт для комутації з персональним комп’ютером (14), дозволяють 

забезпечувати попередню обробку даних вимірювання, збереження їх у вимірювальному блоці та передачу до ПК для 

подальшого накопичення та обробки. 

 

8.4.2 ПЗ для управління й аналізу контрольованих параметрів 

 

ПЗ виконано у вигляді окремих модулів управління, форматування і передачі даних засобами мови Ассемблер та 

Мікро С. Такий підхід дозволив спростити процес розробки і налагоджування системи і дозволяє, у випадку зміни 

протоколів передачі чи форматування, в оперативному порядку переналагоджувати ПЗ системи. 

Модуль управління відповідає за масштабування вхідних сигналів в попередньому підсилювачі та аналогово-

цифрове їх перетворення. Модуль форматування визначає форму і точність запису оцифрованих вхідних сигна-лів, а 

отже і похибку вимірів. Використовуючи системну інформацію про локальну точку вимірів (її ідентифікатор), час і дату 

контролю, відповідно до вимог рекомендацій щодо роботи, формує інформаційний пакет для передачі його до оператора 

(на цифровий індикатор). Додатковий програмний модуль первинного контролю вхідних даних у випадку виникнення 

критичної ситуації пересилає повідомлення до оператора та генерує сигнал (звуковий) попередження. На рисунку 8.16 

наведено діалогове вікно інтерфейсу, за допомогою якого результати вимірювання можуть бути передані до комп’ютера 

та збережені  у  ньому для подальшої обробки. 



 
 

8.4.3 Алгоритм корекції 

калібрування модуля вимірювання 

рівня і дози УФ випромінеання 

 

Оскільки сигнал фотовідгуку 

сенсора при поглинанні випромінення є 

інтегральною величиною, яка залежить 

від властивостей використовуваного 

напівпровідникового матеріалу та 

параметрів детектуючої структури, то 

основною проблемою при комп’ютерній 

обробці отриманих сигналів є 

узгодження спектральних діапазонів 

чутливості фотосенсорів і спектрів 

випромінювання різних джерел електромагнітних хвиль. Узгодження вказаних характеристик є основною вимогою для 

забезпечення коректності і точності вимірювання рівня електромагнітного випромінення. 

Для підвищення точності вимірів запропоновано алгоритм і апаратно-програмне забезпечення самокалібрування 

вимірювальної системи. Суть процесу самокалібрування системи (рисунок 8.17) полягає у використанні динамічної 

корекції коефіцієнта підсилення вхідного інформаційного сигналу за результатами попередніх вимірів. Якщо величина 

виміряного детектованого сигналу відрізняється менше ніж на 10 % від максимального або мінімального значень межі 

вимірів системи, то здійснюється корекція коефіцієнта підсилення попереднього підсилювача. Таким чином, вимірювані 

Рисунок 8.16. Діалогове вікно інтерфейсу, за допомогою якого 

результати вимірювання можуть бути передані до ПК та збережені у ньому 

для подальшої обробки. 



параметри на вході аналого-цифрового перетворювача мають значення приблизно в середині шкали вимірювального 

тракту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, похибка визначення реальної поглиненої дози і/або інтенсивності УФ випромінення у значній мірі 

для первинних перетворю-вачів на основі структур n-n+-GaP та ZnSe(Ni) може бути скомпенсована за рахунок 

відновлення реального спектрального складу поглиненого випромінення з допомогою методики Фур’є аналізу 

характеристик джерела і детектора. Підвищення точності вимірів досягається використанням апаратно-програмного 

модуля самокалібрування вимірювальної системи. 

 

8.5 Комп’ютеризований спосіб зменшення фонової освітленості при вимірюванні параметрів оптичного 

випромінення 

Фотодіод 

Підсилювач вхідного 

сигналу 

Аналогово-цифровий  

перетворювач 

Схема корекції 

коефіцієнта  

підсилення 

Мікроконтролер 

Постійний 

запам’ятовуючий 

пристрій  ROM 

Рисунок 8.17. Схема корекції калібрування вимірювального тракту 



 
Як вказувалось вище, однією з суттєвих проблем при організації вимірювання параметрів УФ випромінення у 

певних спектральних діапазонах є залишкова чутливість фотодіоду за межами обраного діапазону з одного боку, та 

недостатнє подавлення цієї чутливості різноманітними світлофільтрами. По суті іде мова про захист фотодіоду від 

фонової освітленості. Для її мінімізації при вимірюванні радіометричних параметрів оптичного випромінення, зокрема 

УФ, у певних спектральних діапазонах, створено алгоритм та прототип відповідного ПЗ. 

При розробці алгоритму за основу взято організацію алгоритму вимірювання УФ випромінення УФ радіометром, 

який вимірює енергетичну освітленість (Е) у трьох спектральних піддіапазонах: 200 – 280 нм (С); 315 - 280 нм (В); 400 - 

315 нм (А). Як відомо, найкращим варіантом є такий, коли спектральна характеристика чутливості РМГ радіометра є П- 

подібною і нечутливою за межами потрібного спектрального діапазону [313]. В цьому випадку РМГ приладу є 

практично нечутливою до випромінення, яке падає на неї із за меж виділеного системою світлофільтрів спектрального 

діапазону (так званого робочого спектрального діапазону). 

 Застосування оптичних світлофільтрів, як згадувалось вище, не вирішує у повній мірі проблему подавлення 

чутливості фотодіода за межами обраного спектрального діапазону [313, 314]. 

Недоліки відомих методів мінімізації фонової освітленості при вимірюванні енергетичних параметрів оптичного 

випромінення у певних спектральних діапазонах усуває метод зменшення фонової освітленості при вимірюванні 

параметрів оптичного випромінення [315, 316], який базується на врахуванні поправочних коефіцієнтів corАВС, 

обумовлених невідповідністю форми спектра випромінення, що вимірюється та спектральної характеристики РМГ, а 

також її залежністю від температури джерела випромінення [302]. Поправочні коефіцієнти вводяться за допомогою 

відповідного спеціалізованого програмного забезпечення, при обробці фотосигналу безпосередньо у вимірювальному 

блоці, таким чином спектральну характеристику РМГ можна вважати віртуальною. 



Для реалізації згаданого методу у випадку УФ радіометра скористаємось підходом [306, 317],  який дозволяє 

визначити похибку, яка характеризує відмінність реальної спектральної характеристики РМГ від ідеальної (П-подібної). 

Враховуючи [306, 317] величину поправки можна визначити за формулою:  
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де В(λ) – потік випромінення в обраному діапазоні довжин хвиль; 

     П(λ) - функція рівна 1 в області А (В, С) і 0 зовні неї; 

     J IR - фотосигнал з урахуванням світлофільтра на ІЧ діапазон τIR (λ); 

     J UV - фотосигнал з урахуванням світлофільтра на УФ діапазон τUV(λ); 

     J0 - фотосигнал без додаткових фільтрів; 

           S (λ) - відносна спектральна чутливість фотодіода у обраному спектральному діапазоні; 

     τIR(λ) - пропускання світлофільтру, який пропускає випромінення, більш довгохвильове, ніж П-подібний контур 

спектральної характеристики; 

     τUV(λ) - пропускання світлофільтру, який пропускає випромінення, більш короткохвильове, ніж контур П-

подібний контур спектральної характеристики. 

 

Вираз в дужках є коректуючим множником, частини якого можуть бути частково виміряні експериментально, 

частково розраховані для відомого спектру. Для управління і обробки даних вимірювання фотоструму, генерованого 

потоком оптичного випромінення у заданому діапазоні довжин хвиль, на основі рівняння (8.11) в середовищі QT 4.7 

розроблено відповідне ПЗ для роботи з ПК через LPT-порт. ПЗ призначене як для попереднього аналізу спектральної 

характеристики чутливості РМГ та приладу (УФ радіометра) у цілому, так і для зчитування та обробки результатів 



вимірювань, проведених даним приладом. Для цього, після відповідної компіляції, програма може завантажуватись до 

мікроконтролера, який забезпечує як керування процесом вимірювання так і обрахунком результатів вимірювання та 

врахування значеної похибки. 

Програма розроблена для всіх операційних систем сімейства Windows, та операційних систем на базі Linux: 

Ubuntu, Kubuntu, Debian, що підтримують графічний інтерфейс користувача. Мінімальні апаратні вимоги: Pentium 100, 

32 Mb RAM, 10 Mb HDD, 64 Mb VGA, але для комфортної роботи бажано графічний адаптер з об`ємом пам`яті 128 Mb 

(велике навантаження на графічний адаптер створює малювання графіка. Якщо в налаштуваннях відключити виведення 

графіку, то достатньо 64 Mb). Загальна блок-схема алгоритму ПЗ наведена на рисунку 8.18.  

 





Дані вимірювання значень фотоструму JIR, JUV, J0, зумовленого потоком випромінення у певному спектральному 

діапазоні, який виділяється за допомогою відповідних світлофільтрів, передаються до загального масиву даних, де 

згідно формули (8.11) визначається похибка, яка характеризує відмінність реальної спектральної характеристики РМГ 

від ідеальної (П-подібної) з межами інтегрування, які встановлюються при виборі спектрального діапазону вимірювання. 

Величини змінних, наведених у формулі (8.11), можуть вноситись як з клавіатури вимірювального приладу, так і з ПК, 

сполученого з ним. Далі, згідно алгоритму, наведеному на рисунку 8.10, здійснюється обробка фотострумів для 

виведення на дисплей приладу (LCD дисплей) та передачі їх на ПК для подальшої обробки. Програмне забезпечення 

дозволяє також, на підставі визначення фотострумів, наведених у формулі (8.11) та розрахунку, визначати величину 

поправочного коефіцієнту, який може вводитись у програму, завантажену у серійні УФ радіометри та дозиметри Тензор-

31, Тензор-53, Тензор-71 керуючись інструкцією з калібрування приладу. 

Виміряні дані можуть буди передані до ПК за допомогою USB порту. 

На рисунках 8.19 – 8.21 для порівняння наведені відносні характеристики спектральної чутливості РМГ УФ 

радіометра УФР-21 [303] із різними 

світлофільтрами. 

На рисунку 8.20 із 

інтерференційним фільтром (с) та з 

скляними фільтрами (а, в) для Тензор-31. 

На рисунку 8.21 із інтерференційними 

фільтрами на усі піддіапазони. 
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     Рис. 8.19. Відносна спектральна характеристика чутливості РМГ 

радіометра УФР-21 зі скляними світлофільтрами. 



 
На рисунку 8.21 наведено відносні 

характеристики спектральної чутливості 

РМГ УФ радіометра Тензор-31 із 

скляними фільтрами (діапазон А та В) та 

інтерференційним на діапазон С, але із 

урахуванням поправочних коефіцієнтів, які 

враховують як поправки corАВС, обумовлені 

невідповідністю форми спектра випромінення, що 

вимірюється, та спектральної характерис-тики 

головки і її залежністю від температури джерела 

випромінення [302, 303]. 

На рисунку 8.22 наведена таж спектральна 

характеристика (рисунок 8.21), але з врахуванням відмінності реальної спектральної характеристики від П-подібної, 

обрахована згідно формули (8.11). 
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     Рис. 8.20. Відносна спектральна характеристика чутливості РМГ 

радіометра УФР-21 зі інтерференційними світлофільтрами. 
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     Рис. 8.21. Відносна спектральна характеристика чутливості 

радіометричної головки радіометра Тензор-31 зі скляними (А, В) та 

інтерференційним (С) світлофільтрами. 



 

 
Поправочні коефіцієнти вводяться за допомогою відповідного спеціалізованого ПЗ, при обробці фотосигналу 

безпосередньо у вимірювальному блоці, таким чином спектральну характеристику РМГ, наведеної на рисунку 8.22, 

можна вважати комп’ютеризованою. 

З рисунку 8.20 видно, що спектральні характеристики РМГ з інтерференційними фільтрами ближчі до ідеальних, 

особливо у під діапазонах А и В, однак, вони суттєво відрізняються від П- подібності, особливо у верхній частині 

спектральної характеристики. Окрім того, інтерференційні фільтри значно дорожчі за скляні. Рисунок 8.22 показує, що 

комп’ютеризовані спектральні характеристики, на основі яких здійснюється розрахунок досліджуваного параметра, 

найбільш близькі до П-подібної форми. При чому, форма початкової спектральної характеристики, яка віртуально 

     Рис. 8.22. Відносна спектральна характеристика чутливості РМГ 

радіометра Тензор-71 зі скляними (А, В) та інтерференційним (С) 

світлофільтрами, опрацьована спеціалізованим ПЗ. 
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доопрацьовується, не має принципового значення. Тому, в цьому випадку (рисунок 8.22) можна використовувати скляні 

фільтри, які є більш дешевими, ніж інтерференційні. 

Завдяки комплексним заходам із зменшення впливу фонової освітленості при вимірюванні параметрів оптичного 

випромінення у певному спектральному діапазоні, а саме – попереднє формування спектральних піддіапазонів скляними 

світлофільтрами, вимірювання оптичного випромінення двоканальною радіометричною головкою та застосування ПЗ 

для досягнення П-подібності спектральної характеристики РМГ, вдалося модернізувати та розробити інтелектуальні УФ 

радіометри та дозиметри Тензор-31, Тензор-53, Тензор-71. Створені прилади серійно випускаються НВФ «Тензор». 

Вони є єдиними із відомих аналогів, здатні однаково коректно здійснювати вимірювання енергетичної освітленості та 

дози від джерел з будь якою формою та складом спектральної характеристики з мінімальною похибкою. 

 

8.6 Дослідження параметрів вимірювачів освітленості з точки зору придатності для атестації робочих місць 

 

Вимірювання характеристик оптичного випромінення у ВД області спектру з допомогою люксметрів та 

фотометрів на відповідність санітарним нормам є важливим та актуальним завданням, яке сприяє профілактиці 

професійних захворювань, пов’язаних, зокрема, з органами зору. Крім того, оптичне випромінення видимого діапазону 

застосовується в лікувальних цілях, зокрема для терапії шкіри, стимуляції акупунктурних точок. 

Для визначення вимог до вимірювачів освітленості та інших світлових одиниць, а саме щодо границі основної 

відносної похибки вимірювання освітленості, нами проведено дослідження вимог [318 (Ю.Г. Добровольський, 

Назаренко Л.А., Б.Г. Шабашкевич. Щодо похибок вимірювання освітленості при атестації робочих місць), 319], які 

висуваються до вимірювачів освітленості, які застосовуються при атестації робочих місць на відповідність санітарно-

гігієнічним вимогам.  



Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці людей, працюючих в умовах освітленості штучними або 

природними джерелами, розроблені нормативи освітленості [320]. Але, у нормативній документації, яка діє в Україні, 

немає чітко сформульованих вимог до засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), призначених для вимірювання освітленості 

при атестації робочих місць. У ДСТУ [60] лише вказано, що люксметри повинні мати спектральну похибку не більше  ± 

10 % в той час, коли ця похибка є лише однією із складових, що входять у величину межі основної відносної похибки 

вимірювання освітленості. 

У міжнародних нормативних документах [321, 322] сформульовано вимоги до люксметрів, призначених для 

метеорологічних досліджень: діапазон вимірювання 1–20000 лк, спектральна похибка ±2,5% (±10% у [323]), загальна 

похибка, яка складається з восьми параметрів, не повинна перевищувати 4,9 %. 

Зазвичай, параметри люксметрів, які використовуються для вимірювання освітленості при атестації робочих місць, 

забезпечують вимірювання освітленості в діапазоні 0–105 лк з межею основної відносної похибки вимірювання ± (4 – 10) 

%. Але відомо, що максимальна освітленість, існуюча у звичайних умовах на поверхні Землі на середніх широтах у 

полудень не перевищує 105 лк, а мінімальна від повної Луни не перевищує 0,2 лк [324]. З другого боку санітарні норми 

[60] регламентують освітленість робочих місць від 0,2 до 5000 лк. 

Очевидно, що прилади для контролю умов праці людей не повинні бути, у метрологічному розумінні, менш 

точними, ніж прилади, які застосовуються у розвинутих країнах для вимірювання метеорологічних параметрів 

середовища. 

Отже, як що враховувати вимоги до метеоприладів [321, 322], діапазон освітленостей, які можуть бути у 

приміщенні і на відкритому повітрі [322, 324], та величину спектральної похибки, наведеної у [323], то вимоги до ЗВТ, 

призначеної для вимірювання освітленості при атестації робочих місць можна сформулювати наступним чином: 

діапазон вимірювання 0,1 - 105 лк при величині межі основної відносної похибки вимірювання або ± 12,5 %, або ± 5 %.  



Для наочності вище наведені дані, щодо існуючих та рекомендованих значень діапазону вимірювання освітленості 

та межі основної відносної похибки її вимірювання, зведені у таблиці 8.5. та 8.6. 

Виходячи з вище наведеного очевидно, за величиною межі основної відносної похибки вимірювання освітленості 

ЗВТ можна розділити на більш і менш якісні. На нашу думку для профілактики професійних захворювань, викликаних 

оптичним випроміненням ВД діапазону спектру, слід використовувати ЗВТ, які мають мінімальні похибки, а саме не 

більше ±5 %. 

 
Таблиця 8.5. 

Існуючи та рекомендовані значення межі основної припустимої відносної похибки вимірювання освітленості 

Нормативний документ Загальна 

похибка, % 

Спектральна 

похибка, % 

ГОСТ 24940-97 Здания и сооружения (ДСТУ Б 

В.2.2-6-97 Будівлі і споруди. Методи 

вимірювання освітленості.) МНТКС - М.: 

Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997, 78с. 

немає ± 10 

Руководство по метеорологическим приборам и 

методам наблюдений ВМо №8, 2000. -с.1.7-21 

± 4,9 ± 2,5 

International commission of illumination, 

1993Guide to Recommended Practice of Daylight 

Measurement. ICI TC-3.07) 

± 4,9 ± 2,5 

Пропонується   

люксметри низької якості ± 12,5 ± 10 



люксметри високої якості ± 5 ± 2,5 

Таблиця 8.6. 

Існуючи та рекомендовані значення щодо діапазону вимірювання освітленості 

Нормативний документ Діапазон 

вимірювання, лк 

ГОСТ 24940-97 Здания и сооружения (ДСТУ Б В.2.2-6-97 

Будівлі і споруди. Методи вимірювання освітленості.) 

МНТКС - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997, 78с. 

немає 

Руководство по метеорологическим приборам и методам 

наблюдений ВМо №8, 2000. -с.1.7-21 

1–20000 

International commission of illumination, 1993Guide to 

Recommended Practice of Daylight Measurement. ICI TC-3.07

1–20000 

Санітарні норми. ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне 

освітлення. К: ИСС «Зодчий»: «ИМЦ», 2006, 76с. 

0,2 - 5000 

Максимальна освітленість – Сонце у зеніті 105 

Мінімальна освітленість - від повної Луни 0,2 

Пропонується 0,1 - 105 

 

Виходячи з вище наведеного очевидно, за величиною межі основної відносної похибки вимірювання освітленості 

ЗВТ можна розділити на більш якісні та менш якісні. На нашу думку, при атестації робочих місць з метою профілактики 

професійних захворювань, викликаних оптичним випромінюванням видимого діапазону спектру, слід використовувати 

ЗВТ, які мають мінімальні похибки вимірювання, а саме не більше ±5 %. 



 

8.7. Вимірювачі параметрів світлового середовища  

 

8.7.1 Вимірювачі освітленості та сили світла 

Виходячи з визначених вимог, на базі фотодіоду ФД 288, створено фотометр Тензор-26 [324] (рисунок 8.23), 

призначений для вимірювання освітленості, сили світла і яскравості. 

 

 
Діапазон вимірювання освітленості приладу складає від 1 до 2·105 лк с косинусною насадкою та від 0,1 до 2·104 лк 

без неї. Діапазон вимірювання сили світла складає від 1 до 2·105 кд с косинусною насадкою та від 0,1 до 2·104 кд без неї. 

Межа припустимої основної відносної похибки вимірювання освітленості та сили світла не перевищує ± 5 %. 

Розроблена модифікована версія приладу - «Тензора-26М» [324] (рисунок 8.23), призначена для вимірювання сили 

світла фар транспортних засобів на відповідність ДСТУ 3649-97 [325]  на відстані 3 та 5 метрів від джерела світла. 

Діапазон показів виміряних значень сили світла – від 0,1 до 2·105 кд при межах основної відносної похибки не більше ± 5 

Рисунок 8.23. Зовнішній вигляд фотометрів Тензор-26 та Тензор-26М 



%. Обидва прилади мають спектральну похибку не більше ± 2,5 %, що забезпечується підбором кожної пари фотодіод – 

світлофільтр. 

 

8.7.2 Установка для вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі світлоповертаючим 

ефектом 

 
В промисловості, побутовій техніці, у виробництві дорожніх знаків [326], при пошитті спецодягу [327] широко 

використовуються різні мате-ріали, з світлоповертаючим ефектом. Ефективність таких матеріалів визнача-ється, згідно 

[330] питомим коефіцієнтом сили світла світлоповертаючого матеріалу К. Існують різні прилади для вимірювання цієї 

величини, проте, більшість з них призначена для вимірювання, так званого коефіцієнта світло-повертання, який не 

нормується українською нормативною документацією, або не повною мірою відповідають вимогам ДСТУ  4100-2002 

[328]. 

Розробка засобу вимірювальної техніки для вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі 

світлоповертаючим ефектом, який би повною мірою відповідав вимогам нормативної документації, зокрема ДСТУ 4100-

2002 є актуальною задачею. Вимоги ДСТУ 4100-2002 передбачають, що питомий коефіцієнт сили світла знаків з 

світлоповертаючою поверхнею при куті відхилення α = 20' і куті освітлення β = 5°, повинен бути не менше ніж: 50 

кд/(лк⋅м2) для білого кольору; 35 кд/(лк⋅м2) - для жовтого; 20 кд/(лк⋅м2) - для помаранчевого 10 кд/(лк⋅м2) - для 

червоного; 7 кд/(лк⋅м2) - для зеленого; 2 кд/(лк⋅м2) - для синього. Серед відомих приладів достатньо широко вживаних в 

країнах СНГ, можна відзначити прилади КС-ТЕСТ і КС-ТЕСТ-1, які складаються з випромінювача і фотоприймача, 

розташованого в одному корпусі пістолетного  типу. Згідно паспортних даних, ці прилади призначені для вимірювання 

коефіцієнта світлоповертання дорожніх знаків, а не питомий коефіцієнт сили світла. Діапазон вимірювання коефіцієнта 

світлоповертання приладу КС-ТЕСТ складає 1-100, а КС-ТЕСТ-1 1-300 кд/(лк⋅м2). Головний недолік відзначених 



приладів полягає в їх нездатності виміряти саме коефіцієнт сили світла світлоповертаючих матеріалів, а не коефіцієнт 

світлоповертання. Крім того, вказані прилади проводять вимірювання без урахування кутів спостереження і освітлення, 

як цього вимагає ДСТУ 4100-2002 [328]. 

Для вирішення вище зазначених проблем розроблено комплекс приладів, які складають установку 

ИДНМ4.023.000.000 [329 (Установка для измерения удельного коэффициента силы света материалов со  

световозвращающим  эффектом В.К. Бутенко, к.т.н. Ю.Г. Добровольский, Б.Г. Шабашкевич, В.Г. Юрьев), 330, 331], 

блок-схема якої представлена на рисунку 8.24, а зовнішній вигляд - на рисунку 8.25. 

Установка складається з люксметра слабких освітленностей (1), кронштейна для кріплення фотометричної головки 

люксметра (2), ампервольтметра  типу  М2015 (3), освітлювача  (4), поворотного столика (5), 

 

 

 

 

 

 

 

 
досліджуваного зразка (6), який розміщується на поворотному столику, блоку живлення освітлювача типу СНП-40 (7), 

люксметра типу ТЕС0693 [332] (8), і юстирорвочного дзеркала (9). Взаємне розташування приладів, які входять до 

складу установки, наведене на рисунку 8.25. 
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Рисунок 24. блок-схема установки ИДНМ4.023.000.000 



Освітлювач створює в площині 

досліджуваного зразка освітленість від 1 до 

20 лк. Зміна освітленості здійснюється за 

допомогою діафрагми об'єктиву 

освітлювача. Корпус освітлювача 

встановлений на чотирьох  регульованих 

ніжках. Зміна висоти і кута нахилу 

освітлювача дозволяє юстирувати систему 

освітлювач - дослідний зразок. Для 

юстирування системи використовується за 

допомогою юстируючого  дзеркала. Робочий режим освітлювача забезпечує блок живлення типу СНП-40. Контроль 

струму лампи освітлювача проводиться за допомогою амперметра типу М2015. Кутові апертури освітлювача (δ), 

фотоприймача (γ) і зразка (η) складають не більше 10 кутових хвилин і забезпечуються конструкцією установки. 

Питомий коефіцієнт сили світла досліджуваного зразка, визначається розрахунковим шляхом по виміряних 

освітленостях. Вимірювання освітленості в площині зразка проводиться за допомогою фотометра ТЕС0693, в площині 

спостереження - за допомогою люксметра малих рівнів освітленості. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.25. Зовнішній вигляд установки ИДНМ4.023.000.000 
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Поворотний столик забезпечує вимірювання питомого коефіцієнта сили світла зразка при повороті зразка (кут 

освітлення β) в межах ± 50о і кріплення ФМГ, юстуючого дзеркала або зразка, діаметром до 50 мм. Діаметр робочого 

вікна - 30 мм Поворотний столик має регульовані ніжки, що дозволяє змінювати висоту і кут нахилу столика. 

Переміщенням ФЧГ люксметра в кронштейні забезпечуються вимірювання питомого коефіцієнта сили світла зразка, при 

кутах спостереження 0o12′, 0o20′ і 1o30′. Після юстирування установки, досліджуваний зразок встановлюють в посадочне 

місце поворотного столика і засвічують потоком випромінення, який після віддзеркалення від зразка, потрапляє на ФМГ 

люксметра. За відомими  розмірами зразка, відстані між зразком і площиною спостереження, виміряними 



освітленостями в площині зразка і площині спостереження, розраховують питомий коефіцієнт сили світла зразка згідно 

формулі (8.12): 
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К

o ⋅

⋅
=

2

1
,    (8.12) 

де: Е1 - освітленість, виміряна люксметром слабих освітленостей, лк;  

      Ео - освітленість, виміряна в площині досліджуваного зразка додатковим люксметром (ТЕС0693), лк;  

      L – відстань між досліджуваним зразком і ФМГ люксметра слабих освітленостей, м; 

      А - освітлена площа досліджуваного зразка, м2. 

 
Діапазон вимірювання люксметра низьких рівнів освітленості складає 10-5 - 103 лк. Межі основної відносної 

припустимої похибки не більш ± 10 %. Відносна спектральна характеристика чутливості Sотн.(λ) ФМГ відтворює 

відносну спектральну світлову ефективність монохроматичного випромінення для денного зору V(λ) з відхиленням: 

 - в області довжин хвиль від 0,4 до 0,75 мкм (| ∆max|) не більше 5 %; 

 - в області довжин хвиль від 0,3 до 0,4 мкм (α уф) і від 0,75 до 1,2 мкм (αик) не більше 1 %.  

Відстань від зразка до цього люксметра, згідно ДСТУ 4100-2002 складає 10 м, площу дослідного зразка, яка 

освітлюється, складає близько 7⋅10-2 м2. Діапазон зміни освітленості в площині зразка складає від 1 до 20 лк, при 

нерівномірності освітленості менше 5 %. 

Таким чином, з урахуванням приведених даних, можна оцінити діапазон вимірювання питомого коефіцієнта сили 

світла світлоповертаючих поверхонь згідно формули (8.10, який складає щонайменше від 10-1 до 104 кд/(лк⋅м2). При 

цьому межа основної відносної припустимої похибки вимірювань питомого коефіцієнта сили світла не перевищує ± 15 

%. 

 

 



8.8 Вимірювач параметрів лазерного випромінення 

 
Згідно [333] для вимірювання параметрів лазерного випромінення – потужності, енергії, енергетичної освітленості 

(опроміненості), енергетичної експозиції, а також тривалості лазерного імпульсу для імпульсних джерел, рекомендовані 

такі прилади: ИЛД-2М, ЛДМ-2, ЛДМ-3, ЛДК, ЛДОК, які в цілому забезпечують вимірювання у спектральному діапазоні 

0,4 – 1,15 мкм та на довжині хвилі 10,6 мкм з межею основної відносної припустимої похибки вимірювання від ± 18 до ± 

30 %. Слід звернути увагу, що на сьогодні згадані прилади є застарілими (що найменше 20 років використання), тому 

потребують заміни на більш сучасні. 

Досить широко відомий вітчизняний вимірювач параметрів лазерного випромінення ИМЛИ-2 [334], який 

забезпечує вимірювання значень енергії лазерного випромінення від 0,03 до 300 мкДж у спектральному діапазон 0,45 – 

1,1 мкм з межею основної відносної припустимої похибки ± 10 %. Також відомий фотометр - радіометр «Кварц-01» 

[335], призначений для вимірювання потоку монохроматичного випромінення в спектральному діапазоні від 0,25 до 1,05 

мкм. Діапазон потужностей, що виміряються приладом складає від 2·10-9 до 3·10-3 Вт при межі основної відносної 

припустимої похибки ± 10 %. 

Російський дозиметр лазерного випромінення ЛД-4 [336] здійснює вимірювання значень енергетичної освітленості 

від 1 до 200 мкВт/см2 у спектральному діапазоні 0,49 – 1,15 мкм та від 100 до 20000 мкВт/см2 у спектральному діапазоні 

2 - 11 мкм з межею основної відносної припустимої похибки ± 14 та ± 20 % відповідно у першому та другому 

спектральних діапазонах. Також ЛД-4 забезпечує вимірювання значень енергетичної експозиції від 0,01 до 2 мкДж/см2 у 

вище зазначених спектральних діапазонах з межею основної відносної припустимої похибки ± 20 %. Американський 

вимірювач потужності лазерного випромінення EW-41930-10 [337] вимірює значення енергії лазерного випромінення 

від  10-5 до 40 мкДж у спектральному діапазоні 0,4 – 1,1 мкм з межею основної відносної припустимої похибки ± 5 %. 



З огляду на вимоги [333], вимірювачі параметрі лазерного випромінення повинні забезпечувати вимірювання 

потужності у діапазоні 0,6 – 14 мкВт, енергії у діапазоні 8·10-3-1,5 мкДж, енергетичної освітленості (опроміненості) у 

діапазоні 0,25 – 630 Вт/м2, енергетичної дози у діапазоні 2,2 – 103 Дж/м2. Аналіз відомих аналогів показує, що не один з 

них не забезпечує вимірювання зазначених параметрів у комплексі. 

Фізичною величиною, яка може досліджуватись при вимірюванні лазерного випромінення, є певна величина 

струму, генерованого відповідним первинним перетворювачем, внаслідок опромінювання його лазерним 

випроміненням. Спираючись на цю величину, можна розрахувати потужність, а знаючи її - розрахувати енергетичну 

освітленість та інші параметри. Отже, для забезпечення вимірювань усіх вище згаданих фізичних величин потрібно 

коректно виміряти потужність. 

Згідно [338] існують два методи вимірювання максимальної потужності неперервного та імпульсного лазерного 

випромінення: метод прямих вимірювань максимальної потужності, коли вона оцінюється за максимальним імпульсом 

напруги, спричиненої лазерним випроміненням, і метод непрямих вимірювань максимальної потужності, заснований на 

розрахунку за відомою енергією імпульсу та його формі. У нашому випадку за основу було взято перший метод – метод 

прямих вимірювань, оскільки, у порівнянні із другим – розрахунковим, він може забезпечувати меншу величину 

основної відносної припустимої похибки вимірювання. 

При використанні обох методів для забезпечення вимірювань потрібен відповідний приймач випромінення. По 

при досить велике розмаїття різних типів первинних перетворювачів, які використовуються для реєстрації лазерного 

випромінення [26], найбільш поширеними є термобатарейні (термоелектричні) та фотонні датчики. 

В термобатарейних датчиках в якості приймальної площадки виступає чорнена мідна, або керамічна підкладка з 

термоелектричними датчиками [339, 340]. Вони володіють широким спектральним діапазоном чутливості – від 0,2 до 20 

мкм і можуть забезпечувати вимірювання потужності лазерного випромінення від 1 мВт до 5 кВт [26]. Їх основний 

недолік – велика інерційність, або час зростання перехідної характеристики, який складає від декількох секунд до 



декількох мс. Такі властивості термобатарейних датчиків з одного боку спрощують завдання вимірювання параметрів 

лазерного випромінення з різними довжинами хвиль (від 0,22 мкм - лазер на основі KrCl до 10,6 мкм – лазер на основі 

CO2). А з другого боку їх неможливо застосовувати при вимірюванні імпульсних потоків лазерного випромінення з 

тривалістю імпульсу менше 1 мс. 

В якості фотонних приладів переважно застосовуються кремнієві та германієві фотодіоди. Фактично будь-який 

фотоприймач, вихідний сигнал якого пропорційний падаючому променистому потоку, дозволяє виміряти потужність 

безперервного випромінення лазерів або енергію їх імпульсного випромінення. Для  вимірювання середньої потужності 

випромінення лазерів безперервної дії застосовують напівпровідникові фотоприймачі з р-п -переходом. Енергію  

випромінення лазерів, що працюють в імпульсному режимі, виміряють інтегруванням вихідного сигналу фотоприймача. 

Певний недолік при застосуванні фотодіодів є та обставина, що кожен з них оптимізований на роботу у певному 

діапазоні довжин хвиль оптичного випромінювання. Тому для вимірювання випромінення різних лазерів, які працюють 

на різних довжинах хвиль потрібні різні фотодіоди. З другого боку фотодіоди здатні вимірювати імпульсне лазерне 

випромінення з тривалістю імпульсу до декількох десятків нс, що дає їм перевагу перед неселективними 

термоелектричними приймачами випромінення при роботі з імпульсними потоками. 

Для забезпечення вимірювання параметрів випромінення різноманітних лазерів, працюючих на різних довжинах 

хвиль, нами запропоновано застосувати у вимірювачі параметрів лазерного випромінення декілька РМГ, оптимізованих 

на різні спектральні діапазони. 

З метою забезпечення мінімальних шумів фотодіодів, які є чутливими у ближній ІЧ області спектру оптичного 

випромінення, застосовані ТЕМ Пельт’є підвищеної надійності, створені по оригінальній технології [249]. 

Вимірювання потоків лазерного випромінення є досить складним завданням, складність якого полягає у тому, що 

при вимірюванні малих потоків, малих потужностей, важливо оптимізувати спектральну характеристику фотоприймача, 



зазвичай фотодіода, під певну довжину хвилі, яку генерує лазер. З другого боку, вимірювання великих потужностей 

призводить до розігріву фотоприймача, і, відповідно, до спотворення результатів вимірювання. 

Ще одна проблема полягає у вимірюванні імпульсного випромінення. Зазвичай тривалість імпульсу випромінення 

лазера складає від одиниць до декількох десятків нс. Це висуває відповідні вимоги до фотоприймачів. 

Виходячи з вище наведеного у НВФ «Тензор» на основі попереднього багаторічного досвіду, запропоновано дві 

базові концептуальні схеми вимірювача параметрів лазерного випромінення [341]. 

 

 

8.8.1. Перша концептуальна схема 

Перша концептуальна схема 

складається з комплекту змінних РМГ, 

попереднього підсилювача для кожної 

РМГ, блоку перетворення аналогового 

фотосигналу у цифровий (АЦП), 

мікропроцесора, завданням якого є 

визначення та розрахунок потужності, 

енергетичних величин та тривалості 

імпульсу лазерного випромінення і 

виведення їх на рідкокристалічний 

Рисунок 8.27. Структурна схема вимірювача параметрів лазерного 

випромінювання. 

1 - РМГ;  

2 - діафрагма зі світлофільтром;  

3, 4 - фотоприймачі першого і другого каналів;  

5, 6 - підсилювачі фото сигналу з першого і другого фотоприймачів;  

7 - мікроконтролер (МК);  

8 - рідкокристалічний індикатор (РКІ) 16×4;  

9 - клавіатура;  

10 - блок живлення. 
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дисплей. Загальна структурна схема приладу наведена на рисунку 8.27, зовнішній вигляд – на рисунку 8.28. 

 

РМГ (1) складається з двох аналогічних фотоприймачів. Завданням першого (3) є вимірювання потоку лазерного 

випромінення, яке падає не нього через діафрагму та світлофільтр (2), завданням другого фотоприймача (4) є 

вимірювання потоку фонового 

випромінення. Фотосигнали, підсилені 

відповідними підсилювачами (5) та (6) 

направляються на мікроконтролер типу 

AT 90 USB 1286, де відбувається їх 

оціфрування та аналіз за допомогою 

відповідного ПЗ та вивід виміряних 

даний у певних фізичних величинах – 

енергетичної освітленості, експозиції, 

енергії або потужності з певною 

величиною межі основної припустимої 

відносної похибки вимірювання. 

 

Для забезпечення вимірювання відбитого та розсіяного лазерного випромінення у РМГ застосовані косинусні 

насадки, які забезпечують кут поля зору головок близький до 180 градусів. При цьому, як що для довжин хвиль УФ та 

видимого діапазонів застосовані косинусні насадки, які використовуються у серійних УФ радіометрах та люксметрах 

виробництва ТОВ «НВФ «Тензор», для ІЧ діапазону розроблені косинусні насадки оригінальної конструкції. 

     Рисунок 8.28. Зовнішній вигляд вимірювача параметрів лазерного 

випромінення, виконаного  за першою концептуальною схемою. 

Косинусна насадка 

Радіометрична 
головка 



Вимірювання та аналіз фотосигналів здійснюється шляхом віднімання величини фотосигналу, генерованого 

першим фотоприймачем (3), від величини фотосигналу, генерованого другим фотоприймачем (4), який вимірює потік 

фонового випромінення. Такій метод, використаний у [341, 300, 304], дозволяє зменшити похибку вимірювання, 

пов’язану із чутливість фотоприймача не тільки до робочої довжини хвилі певного лазера, а і до фонового випромінення, 

потік якого може поглинати фотоприймач. 

Для комплектування приладу розроблено РМГ на основі фотоприймачів, чутливих до лазерного випромінення у 

певних діапазонах довжин хвиль: 0,2 – 0,45 мкм на основі селеніду цинку [207], 0,4 – 1,1 мкм на основі кремнію [218], 

0,8 – 1,8 мкм на основі германію [248] та 1 – 15 мкм на основі антимоніду кадмію [340]. 

Застосовуючи в якості приймача випромінювання двох та трьох спектральні фотоприймачі [223, 273] з 

термоелектричним охолодженням на основі однокаскадного ТЕМ, [278] можна спростити базову схему приладу. А саме 

– двох- та трьох спектральний приймачі збудовані так, що приймач першого спектрального каналу (ФЧЕ є відрізаючим 

світлофільтром другого спектрального каналу, оскільки фотоприймачі розташовані у стовпчик (вкладка на рисунку 8.29) 

і вищий фотоприймач поглинає випромінення більш короткохвильове, ніж нижчий фотоприймач. Тому, немає потреби 

застосовувати РМГ з двома фотоприймачами. Спектральні характеристики запропонованої РМГ на основі 

трьохспектрального фотоприймача наведені на рисунку 8.29. 



 
З другого боку, застосування 

термоелектричного охолодження, 

точніше термостабілізації, практично 

знімає проблему розігріву фотоприймача 

під час поглинання оптичного 

випромінювання і дозволяє вимірювати 

більш короткі імпульси лазерного 

випромінення. Хоча, у разі поглинання 

випромінення великої потужності для 

забезпечення постійної температури 

кристалу фотоприймача, 

холодоутворюючої здатності 

однокаскадного ТЕМ може не вистачити. 

Зазвичай, максимальний перепад температури ∆Т, який можуть забезпечити розроблені ТЕМ [278] досягає 70 К. При 

застосування трьохкаскадного ТЕМ ця температура може зрости приблизно до 100 К. 

Як було показано вище, тривалість імпульсу лазерного випромінення може досягати 10-10 секунди. Виходячи з 

цього, для вирішення завдання вимірювання тривалості імпульсу випромінення застосований метод, оснований на 

порівнянні фотосигналів за амплітудою в залежності від зміщення на фотоприймачеві. У випадку використання у якості 

сенсора випромінення фотодіода, потрібно враховувати, що час зростання його перехідної характеристики по рівню 0,1 

– 0,9 [159, 160] – збільшення фотосигналу із часом у відповідь на освітлення, залежить від напруги, якою зміщується 

фотодіод. Чим більше ця напруга, тим швидше фотодіод виходе у стан насичення фотоструму в наслідок його 

Рисунок 8.29. Відносна спектральна характеристика чутливості РМГ з 

трьохспектральним фотоприймачем на основі ZnSe, Si, Ge. 
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освітлення. З другого боку, лазерний імпульс має певну тривалість у часі. Тому, як що час зростання перехідної 

характеристики фотодіода більший за тривалість лазерного імпульсу, то фотодіод може не відслідкувати цей імпульс, 

або відслідкувати не у повній мірі. 

Можливості такого підходу обмежені величиною пробивної напруги кожного конкретного фотоприймача. Для 

визначення тривалості імпульсу лазерного випромінення на фотоприймач подається зміщення певної величини, яке 

періодично збільшується до того часу, 

поки фотосигнал, генерований лазерним 

випромінення, не досягне свого 

максимуму. На рисунку 8.30 

проілюстровано запропонований метод. 

 
При освітленні РМГ з 

одноелементним фотодіодом лазерним 

випроміненням з певною тривалістю 

імпульсу, на фотодіоді ступенево 

змінюється робоча напруга Uр аж до 

величини, при якій час зростання 

фотодіоду досягає величини, при якій 

фотовідгук є максимальним (Uр = 250 В 

на рисунку 8.30) 

Це означає, що час зростання 

фотодіода (τ) стає меншим за час 

Рисунок 8.30. Залежність часу зростання перехідної характеристики 

фотодіоду τ від робочої напруги Uр та порівняння його з тривалістю 

лазерного імпульсу tл. Жирним виділено фронт зростання τ. 
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зростання імпульсу лазерного випромінення (tЛ), при цьому спостерігається максимальне значення фотоструму. 

Збільшуючи далі робочу напругу на фотодіоді, можна дістати значення часу зростання таке, при якому лазерний імпульс 

буде не помітний – фотодіод спрацьовуватиме швидше, ніж триватиме лазерний імпульс. Таким чином можна визначати 

тривалість імпульсу лазера. На рисунку 8.30 наведено імпульс лазерного випромінення тривалістю 170 нс. Мінімальний 

час зростання фотодіоду при робочій напрузі 250 В складає згідно рисунку 8.30 близько 25 нс. 

Недоліком такого методу вимірювання часу тривалості лазерного імпульсу є обмеження часу зростання перехідної 

характеристики фотодіоду, яке залежить від його пробивної напруги. Що, у свою чергу, обмежує можливість 

вимірювання тривалості імпульсу часом зростання фотодіода. В нашому випадку найкращий отриманий результат це 25 

нс для фотодіода на основі кремнію (спектральний діапазон 0,4 – 1,1 мкм). 

 

8.8.2 Друга концептуальна схема. 

В разі застосування інтегрованого підходу до конструкції вимірювача параметрів лазерного випромінення, а саме – 

виготовлення його на базі РМГ, попереднього підсилювача, осцилографа та ПК з відповідним ПЗ – конструкція приладу 

та процедура вимірювання може бути спрощена.  

На рисунку 8.31 наведений зовнішній вигляд запропонованого приладу без ПК.  

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 8.31. Зовнішній вигляд приладу для вимірювання параметрів 
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Основні функції з обчислення та відображення параметрів лазерного випромінення виконуються безпосередньо 

осцилографом типу Oscill [342] та його ПЗ, яке є сумісним з операційною системою Windows XP, що може бути 

встановлена як на звичайний персональний ПК, так і адоптована до кишенькового комп’ютера типу Pocketbook. 

Існуючий макетний зразок приладу забезпечує вимірювання тривалості імпульсу лазерного випромінення, його 

потужності, яка визначається за амплітудою сигналу, генерованого випроміненням та енергетичні величини. 

Вирахування цих величин здійснюється додатковим ПЗ, яке є авторським і у пакет осцилографа типу Oscill не входить. 

На рисунках 8.32а та 8.32б наведено виміряні значення різної тривалості імпульсу лазерного випромінення (200 мс та 4 

мс відповідно) та їх амплітуди (- 2,5 В та - 2,8 В відповідно).  

У досліді використаний твердотільний лазер з довжиною хвилі         0,63 мкм. Умови вимірювання наступні: по вісі 

абсцис вимірюється тривалість імпульсу (одне ділення по осі абсцис складає 19,9 мс), по осі ординат вимірюється 

амплітуда імпульсу лазерного випромінення (одне ділення по осі ординат складає - 500 мВ). Виміряні значення напруги, 

за допомогою  відповідного  ПЗ,  перераховуються у потужність шляхом  порів- 



 

нянням з контрольним (робочим еталоном), покази якого записані у ПЗ мікроконтролера, якій забезпечує роботу усього 

приладу. Параметри розгортки можуть бути змінені за допомогою інтерфейсу роботи з осцилографом. Зокрема 

вимірювання тривалості лазерного імпульсу за допомогою осцилографа Oscill та РМГ на основі кремнієвого фотодіоду, 

може складати від 25 нс і більше при похибці 5 %. Мінімальне значення вимірюваної напруги складає 0,6 мВ при 

похибці 5 %. 

Рисунок 8.32а. Виміряні значення тривалості імпульсу (200 мс) лазерного 

випромінювання та його амплітуди (- 2,5 В). 



 
Осцилографи типу Oscill можуть 

з’єднуватись з ПК допомогою двох 

портів – через відповідний кабель до 

USB-порту та за допомогою радіохвиль з 

портом Bluetooth. Решту параметрів 

осцилографа типу Oscill наведено у [342]. 

Використання двоканальної схеми 

обробки фотосигналу (рисунок 8.27), або 

використання двох- та 

трьохспектральних фотоприймачів 

дозволяє отримати наступні параметри 

вимірювача параметрі лазерного випромінення, розробленого на основі осцилографа типу Oscill: 

- діапазон вимірювання довжин хвиль від 0,2 мкм до 1,8 мкм з РМГ на основі трьохспектрального фотоприймача в 

умовах фонової засвітки; 

- діапазон вимірювання довжин хвиль від 0,4 мкм до 1,1 мкм з РМГ на основі двохспектрального фотоприймача в 

умовах фонової засвітки; 

- діапазон вимірювання довжин хвиль від 0,2 до 15 мкм з РМГ на основі неселективного приймача випромінення в 

умовах фонової засвітки; 

- діапазон вимірювання потужності лазерного випромінення 0,03 - 300мВт; діапазон вимірювання потужності 

лазерного випромінення може бути розширений у кожному із запропонованих спектральних діапазонах; 

- діапазон вимірювання енергетичної освітленості в усіх спектральних діапазонах складає 10-3 - 103 Вт/м2; 

Рисунок 6.32б. Виміряні значення тривалості імпульсу (4 мс) лазерного 

випромінення та його амплітуди (- 2,8 В). 



-  діапазон вимірювання енергетичної експозиції в усіх спектральних діапазонах складає від 1 Дж/м2 до  1·104 

Дж/м2; 

- мінімальна вимірювальна тривалість лазерного імпульсу не менше 25 нс у спектральному діапазоні 0,4  - 1,1 мкм. 

Попередня оцінка межі основної відносної припустимої похибки вимірювання потужності складає близько ± 18 %. 

При ретельному дослідженні складових зазначеної похибки, її величина може бути знижена на етапі розробки серійного 

виробу. 

Створені конструктивні концепції вимірювача параметрів лазерного випромінення забезпечують вимірювання у 

повній відповідності до санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони праці, діючих в Україні. Завдяки сучасному 

методичному забезпеченню та новітнім технічним рішенням створений вимірювач не поступається аналогам в Україні 

та СНГ. Серед відомих сьогодні аналогів немає приладів, які мали би можливість виконувати вимірювання параметрів 

лазерного випромінення в УФ області спектру, а також у діапазоні 0,8 – 1,8 мкм, в той час, коли у цих діапазонах 

працюють досить багато лазерів, в тому числі промислових. При цьому основні технічні та метрологічні показники 

нового приладу не поступатимуться кращім з відомих аналогів. 

 

Висновки до восьмого розділу. 

1. Вперше показано, що мінімізації похибки вимірювання енергетичної освітленості УФ радіометром можна 

досягти здійснюючи вимірювання потоків УФ випромінення за допомогою двох вимірювальних каналів – перший для 

вимірювання енергетичної освітленості в діапазоні чутливості даної радіометричної головки, інший - за межами 

робочого спектрального діапазону. На основ цього розроблена двохканальна радіометрична головка для комплектації 

УФ радіометрів. 



2. Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє автоматично вносити поправки у результати 

вимірювань, пов’язані з відмінність спектральної характеристики чутливості радіометричної головки від ідеальної - 

досягнення П-подібності та врахування відмінності спектру джерела випромінення від ідеального. 

3. На основі створених первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних характеристики оптичного 

випромінення розроблено та впроваджено у серійне виробництво: 

-УФ радіометр Тензор-31, для вимірювання енергетичної освітленості, генерованої ртутними, дейтерієвими та 

дуговими джерелами в діапазоні 10-4 - 2⋅102 Вт/м2 у спектральному діапазоні 0,2 - 0,4 мкм, границя допустимої основної 

відносної похибки вимірювання якого не перевищує ± 10 %; 

- УФ дозиметри Тензор-51, Тензор-52, Тензор-53 призначені для вимірювання енергетичної освітленості в 

діапазоні 10-4 – 2·102 Вт/м2 і дози в діапазоні 10 – 1·107 Дж/м2, створюваних бактерицидною та еритемною складовими 

потоків УФ випромінення, генерованих ртутними джерелами, а також потоками видимого діапазону; 

- УФ радіометр-дозиметр Тензор-71, об’єднавший можливості приладів Тензор-31 та Тензор-51, -52, -53 та 

забезпечуючи передачу даних до комп’ютера. 

- фотометр Тензор-26 та його модифікована версія «Тензора-26М» для вимірювання освітленості в діапазон від 1 

до 2·105 лк, сили світла в діапазоні від 1 до 2·105 кд з межею припустимої основної відносної похибки вимірювання не 

більше ± 5 % на відповідність ДСТУ 3649-97; 

- установку ИДНМ4.023.000.000 для забезпечення вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі  

світлоповертаючим ефектом в діапазоні від 10-1 до 104 кд/(лк⋅м2) з межею основної відносної припустимої похибки 

вимірювань не більше ± 15 % на відповідність ДСТУ 4100-2002. 

4 Створено концептуальну схему комп’ютеризованого вимірювача параметрів лазерного випромінення Тензор-81 

з комплектом змінних радіометричних головок для визначення та розрахунку на основі розробленого алгоритму 



потужності, енергетичних величин та тривалості імпульсу лазерного випромінення і виведення їх на рідкокристалічний 

дисплей приладу, або ПК. Діапазон вимірювання потужності лазерного випромінення розробленим приладом складає 

0,03 – 300 мВт; діапазон вимірювання енергетичної освітленості в усіх спектральних діапазонах складає 10-3 - 103 Вт/м2; 

діапазон вимірювання енергетичної експозиції в усіх спектральних діапазонах складає від 1 Дж/м2 до 1·104 Дж/м2; 

мінімальна вимірювальна тривалість лазерного імпульсу 25 нс у спектральному діапазоні 0,4 - 1,1 мкм; оцінка межі 

основної відносної припустимої похибки вимірювання потужності складає близько ± 18 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


