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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток світлодіодних джерел спричинив 
до потреби в точних і достовірних методах вимірювання світлотехнічних 
характеристик світловипромінювальних діодів (СВД). Особливості 
фотометричних параметрів СВД, зокрема спектр випромінення, просторовий 
розподіл сил світла тощо, роблять наявні методи та засоби вимірювання, 
засновані на лампах розжарення, майже непридатними. Спроби зіставити 
результати вимірювань світлотехнічних характеристик різних національних 
метрологічних інститутів виявилися марними через розбіжності в результатах 
вимірювань у кілька десятків відсотків. Із огляду на це в межах міжнародного 
співробітництва Міжнародною комісією з освітлення (МКО) розроблено 
загальні рекомендації щодо вимірювання СВД – МКО 127-2007 «Фотометрія 
світлодіодів». Оскільки рекомендації стосуються загальних понять, кожна 
країна розв’язує проблему вимірювання світлотехнічних параметрів СВД на 
власний розсуд. 

Окрім того важливо мати прив’язку відповідних засобів вимірювання до 
національних еталонів, звірення яких у міжнародному масштабі забезпечує 
потрібні точність і єдність вимірювань у світі. У цьому контексті важливим та 
актуальним завданням є створення методів і засобів вимірювання 
фотометричних характеристик СВД, які, з одного боку, відповідають 
рекомендаціям МКО, а з другого, – прив’язані до національних еталонів. 
Окреслене вище дає підстави говорити про виняткову актуальність 
пропонованої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі світлотехніки і джерел світла 
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 
Бекетова. Здобувач, як виконавець дослідження, проводив роботу в межах 
державної бюджетної теми Міністерства освіти і науки України «Дослідження 
перспективних освітлювальних установок та методів їх діагностики» (ДР 
0111U010509 2012 р.); держбюджетних науково-дослідних роботах «Розробка 
еталонного приймача – трап-детектора» (ДР 0110U004403 договір № 188/13-10 
від 23.11.2010 р.), «Розроблення юстувального столу установки для передачі 
світлових (енергетичних) одиниць від трап-детектора до фотометричної 
(радіометричної) голівки та калібрування трап-детектора» (ДР 0111U007514 
договір № 150/13-11 від 10.08.2011 р.), та «Розроблення калібрувальної 
установки та методик калібрування фотометричної вимірювальної системи за 
допомогою трап-детектора» (ДР 0112U004382 договір № 143/13-12 від 
20.09.2012 р.), що є складовими проекту «Створення базової метрологічної 
лабораторії для сертифікації світлодіодних джерел світла та освітлювальних 
систем на їх основі» Інституту фізики напівпровідників НАН України в межах 
Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх 
основі», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 
09.07.2008 р. 
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Внесок дисертанта полягає в розробленні конструкції вказаних приладів і 
устав, розробленні методології передавання одиниці світлових величин та в 
оцінюванні невизначеності передавання. 

Мета дослідження – розробити високоточні методи та засоби 
вимірювання фотометричних характеристик СВД, що враховують рекомендації 
МКО 127-2007. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) створити уставу для вимірювання фотометричних характеристик СВД, 

яка відповідатиме рекомендаціям МКО 127-2007 та даватиме змогу вимірювати 
весь спектр світлотехнічних характеристик СВД, зокрема потужних. Оснастити 
уставу комп’ютеризованою системою управління, щоб автоматизувати процеси 
вимірювання та оброблення результатів; 

2) під час створення устави взяти до уваги вплив температури p-n-
переходу на результати вимірювання шляхом розроблення термостата для 
потужних СВД; 

3) розробити фотоприймач, що відповідатиме вимогам МКО до 
вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів; 

4) установити метрологічні характеристики розробленого фотоприймача; 
5) розробити трап-детектор та уставу-компаратор для передавання 

одиниці світлових величин від трап-детектора до фотометрів; 
6) запропонувати метод передавання одиниці світлових величин від 

державного первинного еталона до розробленого засобу вимірювання 
фотометричних характеристик СВД. 

Об’єкт дослідження – вимірювання фотометричних характеристик СВД. 
Предмет дослідження – методи та засоби вимірювання фотометричних 

характеристик СВД, які відповідають рекомендаціям МКО, а також методи 
калібрування цих засобів вимірювання, що забезпечують прив’язку до 
державного первинного еталона (простежуваність вимірювань). 

Методи дослідження. Теоретичні засади вивчення процесу калібрування 
приймачів випромінення визначено за допомогою методів математичного 
моделювання з застосуванням обчислювальної техніки. Практична частина 
дослідження ґрунтується на оптичних і електричних методах вимірювань, 
залученні високоточної апаратури, засобах ЕОМ, наявному та розробленому 
програмному забезпеченні. Експериментальні дані отримано за допомогою 
сучасних методів оброблення результатів вимірювань і теорії невизначеності. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
1) вперше запропоновано та реалізовано метод вимірювання 

фотометричних характеристик світлодіодів, який полягає у застосуванні трап-
детектора, що забезпечує крім самокалібрування приладів підвищення точності 
й простежуваність результатів вимірювань до державного первинного еталона. 

2) отримав подальший розвиток метод вимірювання фотометричних 
характеристик потужних світлодіодів, який дає змогу виконувати вимірювання 
за заданої температури p-n-переходу. 

3) вперше запропоновано та експериментально досліджено фотометр із 
дифузором на базі фотометричної кулі, який відповідає вимогам МКО до 
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вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів, і виконує одночасно 
функції вхідної оптики фотометра та спектрометра. 

4) розвинуто математичну модель передавання одиниці потужності 
випромінення від трап-детектора до фотометрів. 

Практичне значення одержаних результатів. 
1) розроблено трап-детектор, уставу для передавання світлових 

і енергетичних одиниць, а також методику передавання одиниць у межах 
науково-дослідних робіт, які є складовими проекту «Створення базової 
метрологічної лабораторії для сертифікації світлодіодних джерел світла та 
освітлювальних систем на їх основі», виконуваного Інститутом фізики 
напівпровідників НАН України відповідно до Державної цільової науково-
технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 09 липня 
2008 р. 

2) розроблений засіб вимірювання та розроблена методика вимірювання 
фотометричних характеристик СВД входить до складу Науково-дослідного 
центру світлотехнічних вимірювань Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова, а також використовується для 
лабораторного практикуму. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення, що відбивають 
результати дослідження та виносяться на захист, є наслідком самостійної 
роботи й наукових пошуків здобувача. 

Робота [1] є одноосібною. У працях, виконаних у співавторстві, 
дисертантові належить: вивчення існуючих методів вимірювання 
фотометричних характеристик СВД [2]; розробка конструкції й аналіз 
залежності характеристик трап-детектора від температури [3]; розробка 
конструктивних елементів устави з лінійним переміщенням і розроблення 
методики передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-
детектора до досліджуваного фотометра, а також оцінювання невизначеності 
передавання одиниці [4]; оцінювання невизначеностей як вимірювання відстані 
між фотометричним центром джерела світла й апертурою фотометра 
гоніофотометричної устави GO-2000H, так і юстування фотометра [5]; 
розроблення конструкції гоніофотометричної устави LGF-C-42 і методики 
вимірювання фотометричних характеристик потужних СВД, дослідження 
характеристик устави й оцінювання невизначеності результатів 
вимірювання [6]; розроблення, виготовлення, калібрування та дослідження 
характеристик робочого еталона вимірювання усередненої сили світла 
СВД [16]. 

Апробація результатів дисертації. Окремі теоретичні та практичні 
положення дисертаційної роботи апробовано на семи міжнародних науково-
технічних конференціях і семінарах: «Метрологія та вимірювальна техніка» 
(м. Харків, 12 – 14 жовтня 2010 р.); «Сучасні проблеми світлотехніки та 
електроенергетики» (м. Харків, 13 – 14 квітня 2011 р.); «Передовые дисплейные 
и световые технологии» (м. Ялта, 8 – 12 жовтня 2011 р.); «Світлотехніка й 
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електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. Тернопіль, 24 – 26 
квітня 2012 р.); «Современные тенденции развития светотехники» (м. Харків, 
15 – 16 травня 2013 р.); «Метрологія та вимірювальна техніка» (м. Харків, 15 –
 16 жовтня 2014 р.); «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, 
перспективи» (м. Тернопіль, 23 – 27 лютого 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в семи наукових 
статтях, шість із яких опубліковано в провідних фахових виданнях, зокрема 
одній одноосібній, дві роботи вийшли друком у журналах, що входять до 
наукометричних баз Google Scholar та Index Copernicus. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (101 позиція), 
чотирьох додатків. Робота містить 48 рисунків, 6 таблиць, 95 формул. Обсяг 
основного тексту дисертації становить 125 сторінок. Загальний обсяг роботи – 
142 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 
предмет, мету, завдання та методологічне підґрунтя наукового дослідження, 
указано на наукову новизну та практичну цінність одержаних результатів, 
окреслено апробацію та особистий внесок здобувача. 

У першому розділі показана важливість поставленого наукового завдання. 
Проаналізовано стан, перспективи й головні напрямки розроблення окресленої 
проблеми. Наведено результати досліджень цього питання представниками 
різних наукових шкіл, що дають змогу сформувати загальну картину про наявні 
варіанти вимірювання фотометричних характеристик СВД. 

Вивчено причини появи суттєвих похибок під час вимірювання 
фотометричних характеристик СВД у разі застосування стандартних методів. 
Проаналізовано розроблені МКО рекомендації щодо методів вимірювання 
фотометричних характеристик СВД. Зіставлено й описано можливі 
методологічні шляхи вимірювання сили світла та світлового потоку: методи 
гоніофотометра та фотометричної інтегруючої кулі. 

Досліджено потребу та можливі способи вимірювання фотометричних 
характеристик потужних СВД за визначеної температури p-n-переходу. Окрему 
увагу приділено запропонованому новому методу NIST (National Institute of 
Standards and Technology, USA). З’ясовано, що розробники цього методу радять 
вимірювати фотометричні характеристики потужних СВД за живлення 
постійним струмом після встановлення температурної рівноваги на будь-якій 
потрібній температурі за допомогою каліброваного фотометра. Окрім того 
висвітлено сутність і принципи застосування методу, розробленого PTB 
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany). Згаданий метод ґрунтується на 
передаванні світлових величин потужних СВД за допомогою 
термостабілізованих еталонних СВД однакового типу. 

На підставі аналізу фахових джерел запропоновано використати метод 
еталонного приймача. Із цією метою застосовано трап-детектор, який дає змогу 
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калібрувати уставу, і сам бере одиницю світлових величин від національного 
еталона. 

У другому розділі подано вичерпну поетапну характеристику формування 
та реалізації концепції створення засобу вимірювання фотометричних 
характеристик СВД. 

Найбільш важливим світлотехнічним параметром джерела світла (ДС) є 
світловий потік, оскільки інші чотири світлові величини визначають за його 
допомогою на підставі геометричних факторів. Обґрунтовано доцільність 
застосування гоніометричного методу, що, як з’ясували, порівняно з методом 
інтегруючої фотометричної кулі має низку суттєвих переваг. 

Наочно продемонстровано, що метод еталонного приймача під час 
калібрування фотометричної голівки гоніофотометра дає змогу проводити 
вимірювання в одиницях освітленості – люксах. У зв’язку з цим, робоча 
формула для визначення світлового потоку за виміряним просторовим 
розподілом сили світла має вигляд: 

( )[ ] ( ){ }∑∑
= =

∆−∆−∆=
M

m

N

n
nmv nnErФ

1 1
,

2 cos1cos θθϕ , (1) 

де r  – відстань між фотоприймачем і джерелом світла, м; 
ϕ∆  – крок кутів ϕ , що дорівнює Mπ2 ; 
θ∆  – крок кутів θ , що дорівнює Nπ ; 

nmE ,  – освітленість у площині вхідної апертури фотометра, лк; 
ϕθ ,  – координати напрямку сили світла ДС у сферичній системі 

координат. 
Сформульовано локальні вимоги до устави гоніофотометра, наслідком 

розроблення якої є можливість визначення таких характеристик вимірюваних 
СВД: сила світла в установленому напрямку; усереднена сила світла СВД 
згідно з рекомендаціями МКО; просторовий розподіл випромінення; повний 
світловий потік; спектральний склад випромінення в обраному напрямку; 
просторовий розподіл спектрального складу випромінення; координати 
колірності x, y; колірна температура випромінення; індекс кольоропередавання; 
падіння напруги на СВД; споживана потужність СВД. 

Зважаючи на окреслені вище чинники, виготовлено гоніофотометр 
і супровідні системи. Як наслідок – створено гоніофотометричну уставу для 
вимірювання фотометричних характеристик СВД LGF-C-42. (рис. 1, рис. 2). 

Обертальний механізм створено за допомогою двох крокових двигунів 
і редукторів. Відповідно до особливостей конструкції застосованих редукторів 
і крокових двигунів розроблено кронштейн із юстувальними пристроями, які 
забезпечують два ступені вільності в горизонтальній площині та дають змогу 
встановити вісь обертання тримача з максимальною точністю, а також 
вирівняти голівку досліджуваного СВД щодо цієї осі. Роздільна здатність 
гоніофотометра для зміни С-площин дорівнює 0,00014º, роздільна здатність 
зміни γ-кутів – 0,08º, що є достатньою умовою для більшості вимірювань. 
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Рисунок 1 – Загальний вигляд гоніофотометричної устави в захисному корпусі 
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Рисунок 2 – Структура устави LGF-C-42 
Досліджуваний СВД монтується на монтажну плату термостата за 

допомогою серійних монтажних плат типу зірка або подібних до них. 
Установити та підтримувати потрібний рівень температури дає змогу елементу 
Пельтьє. Надлишок тепла, яке «перекачується» із СВД через монтажну плату в 
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режимі охолодження, розсіює радіатор, а за великих температур – додаткове 
активне охолодження у вигляді вентилятора. 

У бічну площину монтажної плати вмонтовано температурний датчик 
DS18B20, що реалізовує зворотний зв’язок між блоком управління термостатом 
і комп’ютером, на якому інстальовано програму управління й моніторингу 
температури. Отже, термостат дає змогу вимірювати фотометричні 
характеристики потужних СВД за сталої робочої температури p-n-переходу за 
методом, розробленим у NIST. Послідовність дій під час вимірювань у 
загальному вигляді є такою: 

1) на термостат установлюють досліджуваний зразок; 
2) за допомогою блоку управління термостатом із комп’ютера задають 

температуру термостата, еквівалентну потрібній температурі p-n-переходу 
СВД; термостат витримують за цієї температури до досягнення температурної 
рівноваги; 

3) на СВД подають живлення й одночасно вимірюють падіння напруги з 
моменту ввімкнення до встановлення робочої температури СВД; 

4) оскільки температура СВД зростає вище за задане значення (див. п. 2), 
потрібно знизити температуру термостата настільки, щоб падіння напруги на 
СВД дорівнювало виміряній у момент ввімкнення СВД величині (див. п. 3). 

Таким чином, стає можливим встановлення та підтримання температури 
p-n-переходу вимірюваного СВД на заданому рівні під час вимірювання 
світлових характеристик. Щоб виміряти падіння напруги на СВД, застосовано 
швидкодіючий цифровий вольтметр Picotest M3500a, який дає змогу 
вимірювати напругу зі швидкістю 45 зчитувань за секунду, тобто з кроком 22 
мс. 

Вивчено вимоги до джерела живлення СВД. Запропоновано джерело 
стабільного струму живлення СВД, розроблене на базі операційного 
підсилювача LM358 з використанням ланцюга зворотного зв’язку. 

Проаналізовано вимоги МКО, що ставляться до фотометрів для 
вимірювання фотометричних характеристик СВД. Обґрунтовано доцільність 
створення фотометра для гоніометра за допомогою інтегруючої фотометричної 
кулі малого діаметру як дифузора (рис. 3). 

Вхідну прецизійну апертуру встановлюють поза екранувальними 
апертурами, які обмежують поле зору фотометра до 30º, що, зі свого боку, 
зменшує вплив розсіяного світла від елементів устави. Діаметр вхідної 
апертури дорівнює 10,859 мм, що забезпечує площу чутливої поверхні 
фотометра 92,603 мм2. 

Через порт на бічній стінці кулі до фотометра за допомогою 
оптоволоконного вводу під’єднують спектрометр AvaSpec-ULS2048L-BB-50, 
що дає змогу одночасно вимірювати як фотометричні, так і спектральні 
характеристики без зміни положення приймача чи джерела світла. 

Як датчик фотометра використовують фотодіод Hamamatsu S1337-1010BQ. 
Оскільки фотодіоди серії S1337 не скориговані під функцію V(λ), на пдставі 
даних обчислень виготовлено світлофільтр на базі набору кольорового 
оптичного скла. 
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Рисунок 3 – Перетин фотометра з фотометричною кулею як дифузором: 
1 – порт для спектрометра; 2 – прецизійна апертура; 3 – вхідний отвір із 

екранувальними апертурами; 4 – фотодіод; 5 – фільтр; 6 – фотометрична куля з 
внутрішнім діаметром 85 мм 

Показник невідповідності спектральної чутливості фотометра відносній 
спектральній світловій ефективності випромінення 1f ′  дорівнює 5,83 % за 
очікуваного розрахункового 2,7 %. Значне відхилення спричинене низькою 
якістю використаного кольорового скла для фільтра. Перелік досліджених 
параметрів розробленого фотометра наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Характеристики розробленого фотометра 
Характеристика Символ Значення,% (%/°С) 

Невідповідність спектральній світловій ефективності 1f ′  5,825 
Кутова чутливість фотометра 2f  0,0089 
Нелінійність фотометра 3f  0,07 
Температурний коефіцієнт α  0,012 
Вплив утомлюваності приймача 5f  0,146 
Вплив модульованого світла 7f  0,1 
Нерівномірність чутливості по поверхні вхідного отвору з 
апертурою 9f  0,41 

Оскільки інтегруюча фотометрична куля як дифузор суттєво знижує рівень 
сигналу, щоб виміряти останній, потрібно залучити перетворювач струм – 
напруга (ПСН). Із цією метою розроблено ПСН на базі операційного 
підсилювача AD549JHZ. Опором зворотного зв’язку є прецизійний резистор TE 
CONNECTIVITY CGS HBA100MFZRE із опором 100 МОм (похибка 
номінального значення – 1 %). 

Для калібрування сконструйованого ПСН використано джерело напруги 
AD780B та набір опорів із роздільником напруги. За результатами вимірювання 
опору ПСН знайдено значення нелінійності на діапазоні вихідних напруг 0,56–
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5,2 В, становить 0,007 %. Значення опору ПСН – 99,874867 МОм за сумарної 
об’єднаної невизначеності U = 0,169 % (k = 2). 

Щоб юстувати СВД до фотометра, використано візуальний метод. 
Для автоматизації керування процесом вимірювання просторового 

розподілу випромінення на уставі LGF-C-42 розроблено відповідне програмне 
забезпечення (рис. 4), яке дозволяє автоматично, у відповідності до заданих 
налаштувань, вимірювати просторовий розподіл випромінення досліджуваного 
СВД. Протягом вимірювання оператор може стежити за процесом та 
результатами в одному з полів основного вікна програми. 

 
Рисунок 4 – Вікно програми управління уставою LGF-C-42 

Після завершення вимірювань результати можна зберегти у вигляді 
електронної таблиці у форматі *.xml або IESNA 2002. Останній дає змогу 
використовувати результати вимірювань у таких програмах моделювання 
освітлювальних приладів, як Photopia, Zemax чи TracePro. 

Окрім програми управління гоніофотометричною уставою LGF-C-42, у 
процесі вимірювання застосовують окремо розроблену програму управління 
температурою термостату, потрібну для встановлення та підтримання 
необхідної температури p-n-переходу СВД. 

Стандартне програмне забезпечення спектрометра дає змогу визначати 
густину спектрального розподілу випромінення, координати колірності (з 
відображенням координат на діаграмі колірності), колірну температуру 
випромінення та індекс кольоропередавання. 

На підставі отриманих результатів створено гоніофотометричну уставу 
LGF-C-42, до складу якої належить фотометр із фотометричною кулею-
дифузором. Досліджено характеристики фотометра. Розроблено ПСН і джерело 
живлення СВД. Щоб автоматизувати процес вимірювання фотометричних 
характеристик СВД на розробленому гоніофотометрі, розроблено програмне 
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забезпечення. Гоніофотометрична устава відповідає поставленим вимогам і дає 
змогу визначати всі потрібні характеристики СВД. 

Третій розділ присвячено розробленню методу і засобу калібрування 
фотометра гоніофотометричної устави. 

Запропоновано метод прив’язки засобу вимірювання до державних 
первинних еталонів, що забезпечує єдність вимірювань у межах країни. Із цією 
метою застосовано метод еталонного приймача, що є універсальним на відміну 
від методу еталонного джерела випромінення, і має такі переваги: одиниця 
вимірюваної величини зберігається на фотометрі, який більш стабільний у часі, 
має тривалий термін експлуатації та потребує менших витрат на 
обслуговування. 

Таким чином, одиниці світлових і енергетичних величин від первинних 
еталонів передаються вимірювальному приладу. Указаний процес у 
закордонних фахових джерелах називають traceability – простежуваність. 
Ідеться про зв’язок засобу вимірювання з первинним еталоном, що забезпечує 
єдність і достовірність вимірювань. 

Зв’язок між світловими та енергетичними величинами визначають за 
таким співвідношенням: 

( ) ( )∫
∞

=
0

,, λλλλ dVФkФ eтemv , (2) 

де vФ  – світловий потік; 
λ,,eтeФ  – спектральна густина потужності випромінення, виміряна 

еталонним приймачем в процесі передавання одиниці; 
mk  – максимальна світлова ефективність монохроматичного випромінення; 
( )λV  – відносна спектральна світлова ефективність випромінення. 

Точне фіксоване значення максимальної світлової ефективності 
(km = 683 лм/Вт), що використовується разом із функцією ( )λV , дає точне 
значення величини відношення світлового потоку до променевого потоку 
монохроматичного випромінення на будь-якій довжині хвилі в межах існування 
функції ( )λV . Щоб розв’язати задачу передавання одиниці від еталонного 
приймача до вимірювального приладу, потрібно зіставити реакції еталонного та 
вимірюваного приймачів на кожній довжині хвиль потрібного діапазону й 
визначити спектральну характеристику відношення фотострум – потужність 
випромінення, що падає на вимірюваний приймач, тобто його спектральну 
характеристику ампер-ватної чутливості. Із метою передавання одиниці від 
еталонного приймача до вимірювального приладу створено уставу-компаратор 
(рис. 5), що ґрунтується на методі заміщення з використанням приймача-свідка 
та складається з монохроматора, юстувального столу з лінійним переміщенням, 
на який установлюють еталонний і досліджуваний приймачі, а також приймача-
свідка і джерела світла. 

Як еталонний приймач використано розроблений трап-детектор (рис. 6), 
що складається з трьох кремнієвих фотодіодів Hamamatsu S1337-1010BQ із 
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квантовим виходом, наближеним до 100 %. Фотодіоди змонтовано у 
просторовій конфігурації, що дає змогу спрямувати відбиття від чутливої 
поверхні кожного фотодіода на наступний, унаслідок чого відбувається 
п’ятиразове відбиття вхідного випромінення. 

Трап-детектор дає змогу практично 100-відсотково перетворити енергію 
вимірюваного випромінення на фотострум. Зазначена конфігурація розміщення 
фотодіодів суттєво зменшує вплив поляризації випромінення на результати 
вимірювань. 

7
ЕП

ФП

6

8

1

2

СВ
4

3

5

 
Рисунок 5 – Устава-компаратор для вимірювання спектральної чутливості 

фотоприймачів: 1 – еталонний приймач; 2 – досліджуваний фотоприймач; 3 – 
світлонепроникний корпус; 4 – приймач-свідок; 5 – роздільник пучка 

випромінення; 6 – джерело світла; 7 – монохроматор; 8 – юстувальний столик 
 

 
Рисунок 6 – Трап-детектор 

Згідно зі свідоцтвом про метрологічну атестацію трап-детектора в ННЦ 
«Інститут метрології» трап-детектор дає змогу передавати одиницю середньої 
потужності від 9101 −⋅  до 12101 −⋅  Вт у видимому діапазоні випромінення. Межа 
основної відносної похибки вимірювання складає ±0,2 %. 

Лінійне переміщення складається з напрямних рейок, кареток, що 
переміщуються рейками, та закріпленого на каретках столика з юстувальними 
пристроями. Переміщення забезпечує гвинтова пара та кроковий двигун 
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з програмним управлінням. Таким чином досягається роздільна здатність 
переміщення в кілька сотень нанометрів. 

Як досліджуваний приймач застосовується фотометрична голівка 
з кремнієвим фотодіодом Hamamatsu S1337-1010BR та прецизійною апертурою. 
Такий фотометр після калібрування використовується як робочий еталон для 
калібрування фотометрів в інших засобах вимірювання. 

Маючи спектральну енергетичну чутливість робочого еталона нескладно 
знайти інтегральну величину світлового потоку, виміряного фотометром у 
процесі калібрування, використовуючи вираз (2). Водночас точне значення 
площі апертури дає змогу розрахувати інтегральне значення освітленості vE  у 
площині вхідного отвору робочого еталона: 

вим

v
v A

ФE = , (3) 

де vФ  – світловий потік, що проходить крізь апертуру фотометра, лм; 
вимA  – виміряне значення площі прецизійної апертури фотометра, м2. 

Таким чином із залученням устави-компаратора калібрують фотометр за 
освітленістю. Інтегральне значення чутливості за освітленістю каліброваного 
робочого еталона дорівнює 91042,4 −⋅=етS  А/лк, відносна розширена 
невизначеність калібрування робочого еталона за освітленістю %4,0=U  за 
коефіцієнта охоплення 2=k . 

Фотометр устави LGF-C-42 калібрований за робочим еталоном за методом 
заміщення без приймача-свідка (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Калібрування фотометра устави LGF-C-42 

Щоб провести калібрування навпроти джерела випромінення типу А 
(галогенової лампи, налаштованої на колірну температуру 2856 К), на 
однаковій відстані почергово встановлюють робочий еталон та досліджуваний 
фотометр. Між джерелом випромінення та приймачем установлюють набір 
діафрагм, щоб зменшити вплив розсіяного світла. 
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Рівняння вимірювання чутливості за освітленістю фотометра устави LGF-
C-42 має такий вигляд: 

( )

( )LGFет
етПСН

ет

ететLGF
LGFПСН

LGF

LGF
l

R
U

Sl
R

U

S
α

α

cos

cos

2

.

2

.

⋅⋅

⋅⋅⋅
= , (4) 

де LGFU  – напруга на виході ПСН фотометра устави LGF-C-42 
(з урахуванням темнового фотоструму); 

LGFПСНR .  – опір ПСН фотометра устави LGF-C-42; 
LGFl  – відстань від ДС до апертури фотометра устави LGF-C-42; 

LGFα  – кут відхилення апертури фотометра устави LGF-C-42 від осі; 
етU  – напруга на виході ПСН робочого еталона (з урахуванням темнового 

фотоструму); 
етПСНR .  – опір ПСН робочого еталона; 

етl  – відстань від джерела випромінення до апертури робочого еталону; 
етα  – кут відхилення апертури робочого еталона від оптичної осі; 
етS  – чутливість робочого еталону за освітленістю. 

Значення чутливості за освітленістю каліброваного фотометра 
з фотометричною кулею як дифузором дорівнює 1010804451,1 −⋅=S  А/лк. 

Загальний бюджет невизначеності калібрування фотометра 
гоніофотометричної устави LGF-C-42 зведено до таблиці 2. 

Таблиця 2 – Бюджет невизначеності калібрування фотометра устави LGF-C-42 
Джерело невизначеності Відносна стандартна 

невизначеність (тип В), % 
Напруга на виході ПСН фотометра устави LGF-C-42 0,005 
Опір ПСН фотометра устави LGF-C-42 0,085 
Відстань від ДС до апертури фотометра устави LGF-C-42 0,191 
Кут відхилення апертури фотометра устави LGF-C-42 від 
оптичної осі вимірювання 0,001 

Напруга на виході ПСН робочого еталона 0,005 
Опір ПСН робочого еталона 0,042 
Відстань від ДС до апертури робочого еталона 0,191 
Кут відхилення апертури робочого еталона від оптичної осі 
вимірювання 0,001 

Чутливість за освітленістю робочого еталона 0,203 
Кутова чутливість фотометра 0,005 
Нелінійність фотометра 0,040 
Температурний коефіцієнт (калібрування за навколишньої 
температури 18°С) 0,048 

Вплив утомлюваності приймача 0,084 
Вплив модульованого світла 0,058 
Нерівномірність чутливості в межах вхідного отвору апертури 0,237 
Відносна розширена невизначеність калібрування U (k = 2) 0,88 
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Четвертий розділ присвячено розробці методики проведення вимірювань 
фотометричних характеристик потужних СВД за допомогою 
гоніофотометричної устави LGF-C-42 та оцінювання невизначеності 
вимірювань. 

Силу світла потужних СВД, зокрема (за потреби) усереднену силу світла, 
вимірюють за встановлення гоніометра в нульове положення, у якому 
механічна вісь СВД і фотометрична вісь фотометра збігаються. Рівняння 
вимірювання сили світла на гоніофотометрі LGF-C-42 виглядає таким чином: 

( )αcos

2*
0 rF

SR
UU

I СВД

LGFПСН

СВД
LED

⋅
⋅

⋅
−

= , (5) 

де СВДU  та 0U  – виміряні значення напруги на виході ПСН фотометра устави 
LGF-C-42 для сигналу від СВД та темнового сигналу відповідно; 

ПСНR  – опір ПСН фотометра устави LGF-C-42; 
LGFS  – чутливість за освітленістю фотометра устави LGF-C-42; 
*

СВДF  – коефіцієнт спектральної корекції; 
r  – відстань від джерела випромінення до апертури фотометра; 
α  – кут відхилення осі фотометра від механічної осі СВД. 
Коефіцієнт спектральної корекції розраховують для кожного вимірюваного 

джерела випромінення окремо за формулою, наведеною в МКО 127-2007: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )∫

∫
∫
∫ ⋅=

λλλ

λλλ

λλλ

λλλ

dVS

dsS

dsS

dVS
F

A

LGFA

LGFСВД

СВД
СВД
* , (6) 

де ( )λСВДS  – відносна спектральна густина потоку випромінення 
досліджуваного СВД; 

( )λAS  – відносна спектральна густина потоку випромінення стандартного 
джерела МКО типу А; 

( )λV  – відносна спектральна світлова ефективність випромінення; 
( )λLGFs  – відносна спектральна чутливість фотометра. 

Досліджуваний СВД вмикається за чотирьох-контактною схемою. 
Юстування СВД виконується оптичним методом за допомогою телескопу з 

камерою. 
Відстань від джерела випромінення до апертури фотометра вимірюється 

лазерним далекоміром Bosch GLM 50 (похибка вимірювання становить не 
більше ±1,5 мм) та штангенциркулем (похибка вимірювання становить не 
більше ±0,1 мм). 

Щоб зменшити вплив розсіяного світла між фотометром і досліджуваним 
СВД установлюють набір обмежуючих діафрагм (рис. 8). 

Вплив розсіяного світла від конструктивних елементів устави визначають 
шляхом установлення екрана діаметром 10 мм на оптичній осі, що перекриває 
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прямий світловий потік від СВД, і фотометр вимірює лише те світло, яке 
відбивається від елементів гоніометра та захисного кожуха. Виміряний у такий 
спосіб сигнал використовують як темновий фотострум. 

 
Рисунок 8 – Вимірювання сили світла СВД 

Перелік джерел впливу на результати вимірювання сили світла на 
гоніофотометрі наведено в табл. 3. 
Таблиця 3 – Бюджет невизначеності вимірювання сили світла потужного СВД 

Джерело 
невизначеності Тип Розподіл 

імовірності 
Станд. невизн. 
вх. величини 

Відн. коеф. 
чутливості 

Станд. відн. 
невизн., % 

Вимірювання робочої 
напруги В Прямокутний 0,00015 -0,36229 0,005 

Вимірювання 
темнового сигналу В Прямокутний 3,5 ∙ 10-6 -0,36229 0,0001 

Вимірювання опору 
ПСН В Нормальний 84 394,26 -1 ∙ 10-8 0,0845 

Калібрування 
фотометра В Нормальний 7,9 ∙ 10-13 -5,5 ∙ 10-9 0,44 

Коефіцієнт F* В Нормальний 0,007 0,98814 0,6928 
Вимірювання відстані В Прямокутний 0,00087 3,04535 0,2641 
Об’єднана відносна стандартна невизначеність, % 0,87 
Розширена невизначеність U (k = 2), % 1,73 

Щоб виміряти світловий потік на гоніофотометрі LGF-C-42, проводять такі 
ж підготовчі роботи з установлення СВД і налаштування устави як і для 
вимірювання сили світла СВД. Відмінність процесу лише в тому, що 
випромінення СВД вимірюють у всіх напрямках. Із метою розрахунку 
світлового потоку застосовують вираз (1). 

Зважаючи на те, що більшість чинників, які впливають на вимірювання 
світлового потоку СВД, тотожні відповідним впливам під час вимірювання 
сили світла СВД, останні застосовують без змін. Додатково слід враховувати 
лише крок сканування та зміну впливу розсіяного світла в залежності від зміни 
положення СВД щодо фотометра. 
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Бюджет невизначеності вимірювання світлового потоку потужного СВД 
наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 – Бюджет невизначеності вимірювання потоку потужного СВД 
Джерело невизначеності Тип Розподіл 

імовірності 
Стандартна відносна 

невизначеність, % 
Невизначеність вимірювання сили світла В Нормальний 0,87 
Крок кута сканування та розрахунок потоку В Прямокутний 0,06 
Вплив розсіяного світла В Прямокутний 0,12 
Об’єднана відносна стандартна невизначеність, % 0,88 
Розширена невизначеність U (k = 2), % 1,78 

По результатам оцінювання невизначеності вимірювання світлового 
потоку потужного СВД можна зробити висновок, що вплив кроку сканування 
та розсіяного світла мають незначний вплив порівняно з невизначеністю 
вимірювання сили світла. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

1. Досліджено розроблену для вимірювання фотометричних характеристик 
СВД уставу, яка за метрологічними характеристиками відповідає як 
рекомендаціям МКО 127-2007, так і світовим вимогам, що ставляться до цього 
виду вимірювань, а також дає змогу вимірювати весь спектр фотометричних 
характеристик СВД. 

2. Набув подальшого розвитку метод вимірювання потужних світлодіодів 
за потрібної температури p-n-переходу. 

3. В експериментальних умовах досліджено запропонований фотометр із 
дифузором на базі фотометричної кулі, який задовольняє вимоги МКО щодо 
вимірювання фотометрії світлодіодів, і одночасно виконує функції вхідної 
оптики фотометра та спектрометра. 

4. Створено автономну комп’ютеризовану систему, програмне 
забезпечення якої дає змогу автоматизувати процеси вимірювання й 
оброблення результатів. Зокрема результати можна зберегти у вигляді 
електронної таблиці у форматі *.xml або у форматі IESNA 2002. 

5. Розроблено еталонний трап-детектор, уставу-компаратор та методику 
передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості методом заміщення 
за допомогою приймача-свідка. Еталонний приймач трап-детектор, атестований 
у ННЦ «Інститут метрології», що забезпечує простежуваність результатів 
вимірювання до первинного еталона потужності випромінення – кріогенного 
радіометра. 

6. Виконано передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від 
трап-детектора до робочого еталона та визначено чутливість за освітленістю 
робочого еталона, яка дорівнює 91042,4 −⋅=S  А/лк, за розширеної 
невизначеності %4,0=U  ( )2=k . 

7. Калібровано фотометр гоніофотометричної устави LGF-C-42 від 
робочого еталона та визначено його чутливість за освітленістю, яка дорівнює 

1010804451,1 −⋅=S  А/лк, за розширеної невизначеності %88,0=U  ( )2=k . 
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8. Розроблено та експериментальним шляхом проаналізовано методику 
вимірювання сили світла та світлового потоку, за допомогою 
гоніофотометричної устави LGF-C-42. 

9. Запропонована методологія та розроблені засоби вимірювання 
забезпечують простежуваність результатів вимірювань до первинних еталонів, 
тобто міжнародне визнання цих результатів вимірювань (якщо первинні 
еталони пройшли відповідні міжнародні звірення). 
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АНОТАЦІЯ 

Зубков Д. П. Вимірювання фотометричних характеристик 
світлодіодів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла. – Харківський 



19 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 
2015. 

Дисертація присвячена розробленню методів і засобів вимірювання 
фотометричних характеристик світлодіодів. Запропоновано метод вимірювання 
світлодіодів, що полягає в самокалібруванні гоніофотометричної устави для 
вимірювання світлодіодів за допомогою трап-детектора. Розроблено та 
виготовлено автоматизований гоніофотометр, який дає змогу вимірювати 
потужні світлодіоди за визначеної температури кристала світлодіоду. Вперше 
запропоновано та експериментальним шляхом досліджено фотометр із 
дифузором на основі фотометричної кулі, який відповідає вимогам МКО щодо 
вимірювання фотометрії світлодіодів і одночасно виконує функції вхідної 
оптики для фотометра та спектрометра. 

Ключові слова: потужний світлодіод, гоніофотометр, фотометрія 
світлодіодів, трап-детектор, фотометрична куля. 

АННОТАЦИЯ 

Зубков Д. П. Измерение фотометрических характеристик 
светодиодов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.09.07 – светотехника и источники света. – Харьковский 
национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, 
Харьков, 2015. 

Диссертация посвящена разработке методов и средств измерения 
фотометрических характеристик светодиодов. В ходе работы был предложен и 
реализован метод измерения светодиодов, который заключается в 
самокалибровке гониофотометрической установки для измерения светодиодов 
при помощью трап-детектора. Разработан и изготовлен автоматизированный 
гониофотометр LGF-C-42, который позволяет измерять мощные светодиоды 
при определенной температуре p-n-перехода. Впервые предложен и 
экспериментально исследован фотометр с диффузором на основе 
фотометрического шара. Фотометр удовлетворяет требованиям МКО 
относительно измерения фотометрии светодиодов, а также сочетает в себе 
функции входной оптики для фотометра и спектрометра. С целью измерения и 
усиления фототока фотодиода разработан преобразователь ток – напряжение. 
Разработано компьютерное программное обеспечение, которое позволяет 
выполнять измерения пространственного распределения излучения в 
автоматическом режиме. При помощи программного обеспечения результаты 
могут быть представлены в виде файла формата *.xml или в виде 
фотометрических файлов в формате IESNA 2002. Для передачи единицы от 
эталонного приёмника к измерительному прибору была создана установка-
компаратор, которая использует метод замещения с использованием 
приёмника-свидетеля. Разработан и изготовлен эталонный трап-детектор, 
который используется в качестве носителя единицы при калибровке фотометра 
– рабочего эталона. Эталонный трап-детектор аттестован в ННЦ «Институт 
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метрологии», тем самым обеспечивается единство и прослеживаемость 
результатов измерения к первичному эталону энергетического излучения – 
криогенному радиометру. Разработана и изготовлена установка с линейным 
перемещением для передачи единицы абсолютной спектральной 
чувствительности методом замещения от эталонного трап-детектора к 
фотометру –рабочему эталону. Получила дальнейшее развитие математическая 
модель процесса передачи единицы абсолютной спектральной 
чувствительности от трап-детектора к исследуемому фотометру с 
использованием приёмника-свидетеля, которая была разработана в NIST. В 
данной модели предлагается использовать метод, который учитывает влияние 
аппаратной функции на результаты измерения путем применения метода, 
разработанного Дж. Гарднером. Разработана методика передачи единицы 
абсолютной спектральной чувствительности от трап-детектора к рабочему 
эталону или любому фотометру. Выполнена калибровка фотометра – рабочего 
эталона и фотометра гониофотометрической установки. Оценены 
неопределённости калибровки. Разработана и экспериментально исследована 
методика выполнения измерений силы света и светового потока мощного 
светодиода при использовании разработанной гониофотометрической 
установки. Оценены неопределенности измерения силы света и светового 
потока светодиода. 

Ключевые слова: мощный светодиод, гониофотометр, фотометрия 
светодиодов, трап-детектор, фотометрический шар. 

ABSTRACT 

Zubkov D. P. Measurement of the photometric characteristics of LEDs. – 
Manuscript. 

Thesis for PhD degree by specialty 09.05.07 – Lightning Engineering and Light 
Sources. – O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 
Kharkiv, 2015. 

The thesis is devoted to development of methods and tools for measuring 
photometric characteristics of LEDs. During the work was proposed and 
implemented a method for measuring LEDs, which is based on self-calibrating of the 
LED goniophotometer facility by using trap-detector. Designed and manufactured 
automated goniophotometer, which provides a measurement of high power LEDs at a 
specified junction temperature. First time proposed and experimentally researched the 
photometer with a photometric sphere based diffuser, that meets all requirements of 
CIE for photometric measurements of LEDs, and combines functions of the input 
optics for photometer and spectrometer. 

Keywords: high power LED, goniophotometer, photometry of LEDs, trap 
detector, photometric sphere. 
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