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РОЗДІЛ 2  

РОЗРОБЛЕННЯ ГОНІОМЕТРИЧНОЇ УСТАВИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 

ФОТОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОДІОДІВ 

Перед створенням засобу вимірювання СВД потрібно визначити, вимірювання 

яких світлотехнічних параметрів він має забезпечувати. Окрім того, варто з’ясувати 

за допомогою яких саме методів ці характеристики можна визначити. 

Найбільш важливим світлотехнічним параметром ДС є світловий потік, за яким 

визначають чотири інші світлові величини, зважаючи винятково на геометричні 

фактори. Згідно з оглядом, проведеним у [13], вимірювання світлового потоку СВД 

має певні особливості. Конструкція, спектральний склад випромінення, умови 

живлення й теплового менеджменту цих джерел світла ставлять специфічні вимоги 

до конструкції засобів вимірювання та методів їхнього калібрування. 

Загальні рекомендації щодо методів вимірювання світлового потоку наведено в 

МКО 69-1987 [57]. Ідеться, зокрема, про два основні методи: метод інтегруючої 

фотометричної кулі та гоніометричний метод. 

 

2.1 Метод інтегруючої фотометричної кулі 

Сутність методу полягає в порівнянні рівнів освітленості чутливого елемента 

датчика, який почергово опромінюється багаторазово відбитим від внутрішніх 

стінок кулі потоком досліджуваного й еталонного ДС. Стінки кулі вкрито 

неселективним покриттям із високим коефіцієнтом відбиття. Таким чином 

відповідно до закону Ламберта уможливлюється розсіювання відбитого світла за 

мінімальних втрат на відбиття. 

Основна формула вимірювання має такий вигляд [57, 58]: 

 

0
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nФФ = , (2.1) 

 

де 0Ф  – світловий потік еталонної лампи світлового потоку; 
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n  та 0n  – показання фотометра під час вимірювання досліджуваної й еталонної 

ламп відповідно. 

Наведений метод має істотні переваги: майже миттєве вимірювання величини 

світлового потоку, миттєве вимірювання спектральних характеристик (за 

використання спектрометра на базі ПЗС матриці), менша площа приміщення 

порівняно з деякими часто вживаними типами гоніофотометрів [59].  

Метод інтегруючої кулі має, однак, низку суттєвих недоліків [60], спричинених 

здебільшого розбіжностями між реальним засобом вимірювання та теоретичною 

моделлю: 

1) потреба у використанні еталонного джерела випромінення; 

2) вплив відмінностей спектрального складу випромінення еталонного та 

досліджуваного джерел випромінення; 

3) вплив відмінностей просторового розподілу інтенсивності випромінення 

еталонного та досліджуваного джерел випромінення; 

4) розбіжності в розмірах і коефіцієнтах поглинання еталонного та 

досліджуваного джерел випромінення; 

5) вплив нерівномірності покриття на поверхні сфери; 

6) зміна відбивної здатності покриття з часом, а також зміна відбивних 

характеристик за впливу підвищеної температури (висихання). 

Найважливішим недоліком методу інтегруючої сфери є потреба в еталонному 

джерелі світла. У світовій практиці для створення такого джерела використовують 

або гоніофотометр, або інтегруючу сферу із зовнішнім джерелом. У разі 

використання сфери із зовнішнім джерелом для еталонних вимірювань варто знати 

просторовий розподіл джерела світла. Таким чином до уваги береться 

невизначеність, яка залежить від просторової нерівномірності коефіцієнта відбиття 

покриття стінок сфери. 

Так, у NIST, щоб виміряти точні значення світлового потоку в інтегруючій 

сфері із зовнішнім джерелом, виконують додаткове вимірювання просторового 

розподілу випромінення СВД, застосовуване для розрахунку невизначеності 
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вимірювань. Із цією метою застосовують спеціально сконструйований невеликий 

гоніофотометр [61]. 

 

2.2 Гоніометричний метод  

Методика вимірювання потоку гоніофотометром полягає у вимірюванні сили 

світла точкового ДС у великій кількості заздалегідь обраних напрямків. Простір, що 

оточує ДС, поділяють на певну кількість площин і вимірюють інтенсивність 

випромінення у всіх напрямках, які лежать у межах кожної площини [59]. 

Вважається, що в межах достатньо малих тілесних кутів ωd , побудованих довкола 

кожного з цих напрямків вимірювання, сила світла джерела iI  є майже однаковою, 

а світловий потік idФ , який заповнює кожен із тілесних кутів ωd , дорівнює добутку 

ωdIi . Отже, повний світловий потік джерела можна отримати за такою формулою 

[57, 62]: 

 

∫=
ω

ωdIФ i . (2.2) 

 

Існує три найбільш поширені системи площин вимірювання сили світла: А-, В- 

і С-площини [57, 59, 63]. Кути напрямків вимірювання в кожній із площин мають 

позначають α-, β- і γ-кут відповідно. Величину кута між площинами та напрямками 

вимірювання визначають для кожного типу ДС або ОП окремо. Зі збільшенням 

кількості площин і зменшенням кута між напрямками вимірювання в кожній 

площині точність значення результуючого потоку підвищується, а час, витрачений 

на вимірювання, відповідно збільшується. 

Гоніофотометри поділяють на три типи: гоніофотометри з пристроєм для 

обертання ДС, гоніофотометри з рухомою фотометричною голівкою та 

гоніофотометри з обертовим дзеркалом [57, 59]. Докладний аналіз кожного типу 

викладено в [64]. 
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Гоніометричному методу властиві такі джерела похибки під час вимірювання 

світлового потоку СВД: 

1) неточність виготовлення механічних частин гоніофотометра; 

2) невизначеність, що залежить від точності вимірювання відстані від чутливої 

поверхні приймача до центра обертання; 

3) невизначеність, що залежить від розташування приймача; 

4) неточність відтворення кута обертання; 

5) занадто великий кутовий крок; 

6) невизначеність вимірювання приймача; 

7) ефект затінення конструктивними елементами гоніофотометра; 

8) розсіяне світло, зокрема від конструктивних елементів гоніофотометра; 

9) нестабільність джерела світла або інших частин системи протягом 

вимірювань. 

 

2.3 Вибір методу вимірювання світлового потоку світлодіоду 

Незважаючи на те, що метод інтегруючої фотометричної кулі є досить 

привабливим із огляду на швидкість вимірювань, виконання прецизійних 

вимірювань у фотометричній кулі потребує використання еталонного джерела 

випромінення. Окрім того, гоніофотометр також використовують під час визначення 

світлорозподілу вимірюваного зразка, щоб на підставі цих даних розрахувати 

поправки на нерівномірність відбивальної характеристики стінок кулі. 

Отже, створення засобу вимірювання світлового потоку СВД безпосередньо на 

базі гоніометричного методу видається більш доцільним. Указаний метод дає змогу 

уникнути додаткових невизначеностей, властивих методу інтегруючої 

фотометричної кулі. 

Щоб розв’язати поставлене завдання, з-поміж різних типів гоніофотометрів 

найбільш придатним із економічного, технічного й ергономічного погляду 

видається пристрій із обертовим ДС та фіксованим приймачем, який виконує 

вимірювання в системі площин С, γ (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Принципова кінематична схема (а) та система площин вимірювання (б) 

обраного типу гоніометра: 1 – приймач; 2 – лінія перетину площин; 3 – поздовжня 

вісь джерела світла 

 

Гоніометри описаної системи, що добре себе зарекомендували, наразі 

застосовують як державні еталонні засоби вимірювання світлового потоку СВД у 

національних метрологічних інститутах таких країн, як Німеччина (PTB), Японія 

(NMIJ), Франція (LNE), Нідерланди (VSL) [27]. 

Недоліком цього типу під час вимірювань традиційних ДС є зміна положення 

зразка під час вимірювання, що спричиняє нестабільність випромінення. У процесі 

вимірювання СВД, зокрема потужних, указаний недолік частково або повністю 

компенсується завдяки застосуванню температурної регуляції. Наведений підхід 

одночасно зі стабілізацією випромінення дає за потреби змогу виконувати 

вимірювання в тому самому режимі, у якому СВД працюватиме в кінцевому 

продукті. 

Оскільки вимірювання проводитимуться переважно для потужних СВД із 

випроміненням в одну півсферу простору, вплив затінення конструктивними 

елементами мінімізується. 

Похибки, які залежать від пристрою для зміни кута, можна зменшити шляхом 

застосування крокових двигунів у режимі мікрокроку або редукторів. Похибки, 

спричинені юстуванням положення ДС і приймача, можна мінімізувати завдяки 

використанню точних юстувальних пристроїв у комплексі з оптичним методом 
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прицілювання. Інші джерела невизначеності, властиві цьому методу, можна 

значною мірою скоригувати шляхом вживання відповідних поправок. 

Таким чином, використання гоніометричного методу дає змогу визначати 

просторовий розподіл випромінення СВД і його повний світловий потік. 

Застосування температурної регуляції вможливлює вимірювання СВД у режимі, 

аналогічному до режиму роботи в кінцевому продукті. Вимірювання розподілу 

випромінення СВД зі змонтованою на ньому вторинною оптикою дає змогу 

прогнозувати форму КСС майбутнього освітлювального приладу.  

Видається очевидним той факт, що за результатами вимірювання потоку СВД 

на гоніофотометрі можна легко знайти силу світла не тільки в напрямку оптичної 

вісі, а й у будь-якому заданому напрямі. Знаючи силу світла та геометричні розміри 

випромінювальної частини СВД, можна легко визначити його яскравість. 

Окрім зазначених основних світлотехнічних характеристик, гоніометричний 

метод дає змогу за виміряною КСС визначити кутову напівширину пучка 

випромінення СВД. Мова йде про величину, яка вможливлює приблизну 

характеристику форми КСС і майже завжди наводиться виробниками в технічних 

характеристиках СВД. 

Одночасне вимірювання просторових світлових та спектральних характеристик 

можливе в разі поєднання у фотометричній голівці фотоприймача й оптичного 

порту швидкодіючого спектрометра на базі ПЗС матриці. 

Програмне забезпечення для проведення вимірювань дає змогу повністю 

автоматизувати процеси вимірювання й формування звіту з результатами, 

створювати файл із фотометричними та супровідними технічними даними 

виміряного СВД у поширеному форматі IESNA [65]. Створення такого файлу 

сприяє не тільки швидкому передаванню, а й подальшому застосуванню результатів 

вимірювання для проектування ОП із СВД у відповідних програмних комплексах, 

зокрема TracePro, Photopia, Zemax тощо. 
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2.4 Принцип вимірювання світлового потоку світлодіодів 

Розглянемо умовну кульову поверхню, яка оточує точкове ДС, центр якого 

розташований у центрі умовної кулі (рис. 2.2) [57]. 
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Рис. 2.2. Елементарний тілесний кут у сферичній системі координат 

 
Для сферичної системи координат сила світла ДС у будь-якому напрямку 

характеризується кутами θ  і ϕ , тобто вираз (2.2) набуває такого вигляду: 

 

( )∫=
ω

ωϕθ dIФ iv , . (2.3) 

 

Елементарний тілесний кут ωd  у (2.3), у межах якого світловий потік є 

рівномірно розподіленим, може бути виражений у сферичній системі координат 

через елементарні плоскі кути θd  та ϕd : 
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ϕθθω dd
r
dAd sin2 == . (2.4) 

 

Зважаючи на (2.4), світловий потік можемо знайти як добуток середнього 

значення виміряних сил світла в напрямках зонального тілесного кута: 

 

( )∫ ∫
= =

=
π

ϕ

π

θ

ϕθθϕθ
2

0 0

sin, ddIФv . (2.5) 

 

Зональний тілесний кут ω , обмежений двома круговими конусами між кутами 

θθ =1  та θθθ d+=2  (рис. 2.2), після виконання першого інтегрування за кутом ϕ , 

дорівнює: 

 

( )21 coscos2sin2
2

1

θθπθθπω
θ

θ

−== ∫ d . (2.6) 

 

У разі застосування методу еталонного приймача для калібрування 

фотометричної голівки гоніофотометра останній зазвичай виконує вимірювання в 

одиницях освітленості – люксах [66]. Освітленість прийнято визначати як щільність 

світлового потоку по освітлюваній поверхні, тобто dAdФE v= , звідки світловий 

потік ( )dAAEФv ∫= . У такому разі dA  – елементарна ділянка сфери, яка 

освітлюється джерелом світла на відстані r  (рис. 2.2). Із огляду на це вираз (2.5) 

набуває такого вигляду: 

 

( )∫ ∫
= =

=
π

ϕ

π

θ

ϕθθϕθ
2

0 0

2 sin, ddErФv . (2.7) 

 

На практиці інтеграли в (2.7) замінюємо на суми з урахуванням (2.6): 
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( )[ ] ( ){ }∑∑
= =

∆−∆−∆=
M

m

N

n
nmv nnErФ

1 1
,

2 cos1cos θθϕ , (2.8) 

 

де ϕ∆  – крок кутів ϕ , що дорівнює Mπ2 ; 

θ∆  – крок кутів θ , що дорівнює Nπ . 

Таким чином, вираз (2.8) є робочою формулою для визначення світлового 

потоку з просторового розподілу сили світла. 

 

2.5 Вимоги до розроблюваної гоніофотометричної устави 

У контексті проваджуваного дослідження постало питання щодо визначення 

локальних вимог до розроблюваної устави гоніофотометра. 

Обертовий блок гоніофотометра має забезпечувати: 

− вимірювання в діапазоні кутів γ не менше ±90° та площин С не менше 360°; 

− роздільну здатність зміни кутів не більше 0,1°; 

− можливість закріплення потужних СВД; 

− установлення системи контролю температури вимірюваного зразка; 

− можливість юстування досліджуваного зразка; 

− виконання вимірювання усередненої сили світла СВД – умови МКО А та В 

(за потреби); 

− автоматичне проведення вимірювань і можливість створення файла 

фотометричних даних у форматі IESNA 2002 [65]. 

Фотометр повинен мати: 

− чутливість, максимально наближену до функції ( )λV ; 

− показник 1f ′  не вище 3,0 % [1]; 

− прецизійну апертуру площею 100мм2 згідно з [1]; 

− екрани для зменшення поля зору та впливу розсіяного світла від конструкції 

гоніометра та внутрішніх елементів устави. 

Унаслідок розробки має бути створена устава, яка дає змогу визначати такі 

характеристики вимірюваних СВД: 
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− сила світла в установленому напрямку; 

− усереднена сила світла СВД згідно з [1]; 

− 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. 

Потрібно також забезпечити можливість вимірювати вказані характеристики 

СВД за різних значень температур кристала напівпровідника в діапазоні від +15 до 

+85°С. 

Гоніофотометр має розміщуватися в світлонепроникному корпусі, внутрішні 

поверхні якого володіють мінімальним коефіцієнтом відбиття, що внеможливлює 

зменшення розсіяного світла. Із метою встановлення та вирівнювання 

досліджуваного зразка СВД застосовують оптичний метод юстування. 

 

2.6 Розроблення гоніофотометричної устави 

Зважаючи на поставлені до устави гоніофотометра вимоги, розроблено та 

сконструйовано гоніофотометр і супровідні системи. Результатом роботи стала 

гоніофотометрична устава для вимірювання СВД LGF-C-42 (LED Goniophotometer 

Facility) дає змогу проводити вимірювання в системі С-площин. Максимальний 

розмір досліджуваного зразка (монтажної плати) складає 42 мм [67]. 

Загальний вигляд та структурна схема розробленої устави наведені на рис. 2.3 і 

рис. 2.4 відповідно. Докладно кожен елемент устави розглянуто в наступних 

підрозділах. 
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Рис. 2.3. Загальний вигляд гоніофотометричної устави в захисному корпусі 
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Рис. 2.4. Структура устави LGF-C-42 
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2.6.1 Обертовий блок 

У процесі створення обертового механізму (рис. 2.5) використано два крокових 

двигуни: ШД-5Д1МУ3 (для зміни γ-кутів) (1) та ДШИ-200-1 (для зміни С-площин 

вимірювання) (2). 
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Рис. 2.5. Загальний вигляд (а) та кінематична схема (б) розробленого 

обертового механізму: 1 – кроковий двигун ШД-5Д1МУ3; 2 – кроковий двигун 

ДШИ-200-1; 3 – кронштейн з юстувальними пристроями; 4 – монтажна плата 

термостату; 5 – елемент Пельтьє; 6 – радіатор; 7 – вентилятор; 8 – отвір з 

температурним датчиком; 9 – фотометричний рельс; 10 – вісь перетину С-площин; 

11 – вісь зміни γ-кутів; 12 – ступені вільності юстувального пристрою 

 
Зважаючи на особливості конструкції застосованих редукторів і крокових 

двигунів, розроблено кронштейн із юстувальними пристроями, які забезпечують два 

ступеня вільності в горизонтальній площині, та дають змогу з максимальною 
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точністю встановити вісь обертання тримача й вирівняти голівку досліджуваного 

СВД щодо осі зміни γ-кутів. 

Обертальний момент від двигуна ШД-5Д1МУ3 передається через редуктор 

безпосередньо на кронштейн. Передатне відношення редуктора 1,0=i  в поєднанні з 

використанням режиму мікрокроку дозволяє досягти роздільної здатності 0,08º, якої 

достатньо для більшості вимірювань. 

Із метою приведення гоніометра у вихідну точку вимірювання, під 

кронштейном на редукторі двигуна ШД-5Д1МУ3 установлюють інфрачервоний 

датчик нульового положення. Завдяки зв’язку датчика з блоком управління 

забезпечується автоматична підготовка гоніометра до процесу вимірювання – 

установлення у вихідне положення. Наприкінці на екрані комп’ютера управління 

з’являється відповідне повідомлення про можливість початку роботи. 

Обертальний момент від крокового двигуна ДШИ-200-1 передається через 

редуктор на втулку з валом, який обертається довкола осі перетину С-площин. Щоб 

з’єднати вал із редуктором, використано безлюфтову сильфонну муфту. Передатне 

відношення редуктора 4102,6 −⋅=i  у режимі мікрококу забезпечує роздільну 

здатність у 0,00014°. Оскільки за такої роздільної здатності люфт у механізмі 

редуктора вкрай незначний, установлення допоміжних датчиків положення не 

потрібне. Отже, вихідне положення гоніометра встановлюється винятково завдяки 

підрахунку кроків двигуна. 

Досліджуваний СВД монтується на монтажну плату термостата за допомогою 

серійних монтажних плат типу зірка або подібних до них. Потрібний рівень 

температури можна встановити та підтримувати за допомогою елемента Пельтьє. 

Надлишок тепла, яке «перекачується» від СВД через монтажну плату в режимі 

охолодження, розсіюється радіатором, а за великих температур умикається 

додаткове активне охолодження – вентилятор. 

Монтажна плата, виготовлена з суцільної мідної заготовки, є доволі масивною. 

Таким чином уможливлюється рівномірний розподіл температури в матеріалі, хоча 

час на встановлення температурної рівноваги підвищується. У бічній площині 

деталь має глухий отвір, у якому встановлено температурний датчик DS18B20. 
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Останній забезпечує зворотній зв’язок із блоком управління термостатом. Блок 

управління через порт USB з’єднується з комп’ютером, на якому встановлена 

програма управління та моніторингу температури. 

Отже термостат дає змогу вимірювати світлотехнічні характеристики потужних 

СВД за сталої робочої температури p-n-переходу за методом, розробленим у 

NIST [46]. Загальна послідовність дій для виконання вимірювання є такою: 

1) на термостат установлюють досліджуваний зразок; 

2) за допомогою блоку управління термостатом із комп’ютера встановлюють 

температуру термостата, еквівалентну потрібній температурі p-n-переходу СВД; 

термостат витримується за такої температури до досягнення температурної 

рівноваги; 

3) на СВД подають живлення й одночасно вимірюють падіння напруги від 

моменту ввімкнення до встановлення робочої температури СВД; 

4) оскільки температура СВД зростає вище за задане значення (див. п. 2), 

потрібно знизити температуру термостата до такого рівня, за якого падіння напруги 

на СВД дорівнюватиме виміряним значенням (див. п. 3). 

Таким чином уможливлюється встановлення та підтримання температури 

p-n-переходу вимірюваного СВД на заданому рівні під час вимірювання світлових 

характеристик. 

Щоб виміряти падіння напруги на СВД, потрібно задіяти швидкодіючий 

цифровий вольтметр. Наявний мультиметр Picotest M3500a спроможний упоратися 

з цим завданням: прилад дає змогу вимірювати зі швидкістю 45 зчитувань на 

секунду, тобто з кроком у 22 мс. 

 

2.6.2 Джерело стабільного струму живлення світлодіодів 

Незалежно від конструкції будь-яке джерело струму складається з однакових 

функціональних вузлів (рис. 2.6): первинне джерело живлення, регулювальний 

елемент, датчик струму і навантаження. У більшості конструкцій використовують 

також ланцюг зворотного зв’язку, що з’єднує датчик струму із регулюючим 
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елементом [68]. Струм у навантаженні встановлюють шляхом зміни параметрів 

ланцюга зворотного зв’язку або датчика струму. 

Якщо струм у ланцюгу зворотного зв’язку достатньо малий, а на практиці 

здебільшого так і є, то через послідовно з’єднані джерела живлення, датчик струму, 

регулювальний елемент і навантаження протікає однаковий струм. За таких умов 

майже всі варіанти схеми створюються перестановкою послідовно з’єднаних вузлів і 

вибором точки заземлення. Якщо струм у ланцюгу зворотного зв’язку порівняємо зі 

струмом в основному ланцюгу, варто очікувати на появу відхилень під час 

установлення потрібного струму в навантаженні. Існують, однак, схемні рішення, у 

яких струм зворотного зв’язку протікає як через датчик струму, так і через 

навантаження, що компенсує виникнення помилки. 
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Рис. 2.6. Функціональна схема джерела струму 

 

Щоб живити досліджуваний СВД, розроблено джерело стабільного струму на 

базі операційного підсилювача LM358 (рис. 2.7). 

Напруга на виході з джерела живлення стабілізується керованим стабілітроном 

TL431 і надходить на багатообертовий прецизійний потенціометр 3590S-2-203, із 

якого знімається опорна напруга, та надходить на неінвертувальний вхід 

операційного підсилювача. На інвертувальний вхід операційного підсилювача 

надходить напруга з вимірювального струм шунта 3R . Операційний підсилювач на 
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виході намагається створити таку напругу, яка вирівняє напругу на вході. Ідеться 

про досягнення стану рівноваги. 
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Рис. 2.7. Схема джерела стабільного струму 

 

Напруга на виході операційного підсилювача відкриває польовий транзистор 

IRF520, що змінює струм у ланцюгу з навантаженням. Водночас встановлюється 

струм, за якого падіння напруги на 3R  дорівнює напрузі, яка знімається на змінному 

резисторі ,6R  підібраному таким чином, щоб забезпечити потрібний діапазон 

струмів у колі навантаження. 

 

2.6.3 Блок фотометра 

Як детектор під час вимірювань випромінення у видимому діапазоні 

здебільшого застосовують кремнієві фотодіоди. У точних приладах використовують 

фотодіоди Hamamatsu S1337 або їхні еквіваленти. Лінійність, рівномірність 

чутливості в межах активної поверхні та стабільність параметрів цього типу 

фотодіодів достатньо добре вивчені й описані [69, 70, 71, 72]. У нашому випадку 

в блоці приймача застосовано модель фотодіода Hamamatsu S1337-1010BQ. 

Згідно з рекомендаціями МКО [1], фотометри для вимірювання СВД повинні 

мати чутливість, максимально наближену до функції ( ).λV  Відповідність цій вимозі 
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оцінюють за числом 1f ′  використовуваного фотометра, яке для вимірювань СВД не 

має перевищувати 3 %. 

Оскільки фотодіоди серії S1337 не скориговані під функцію ( ),λV  розраховано 

та виготовлено світлофільтр на базі набору кольорового оптичного скла [73]. 

Розрахунок виконано за допомогою програми для добору фільтрів [74]. 

Розрахункова характеристика чутливості фотометра зі світлофільтром має 

забезпечити показник 1f ′ , що дорівнює 2,7 %. Параметри виготовленого за даними 

розрахунків комплекту кольорового скла для світлофільтра виявилися, однак, 

гіршими за очікувані: показник 1f ′  виготовленого комплекту дорівнює 5,1 %. 

Найбільше на результат вплинули відхилення характеристик виготовленого скла від 

стандартних характеристик. 

Із огляду на вплив покриття фотометричної кулі фотометра, розрахунковий 1f ′  

дорівнює 5,86 %, а виміряний – 5,83 % (див. пп. 2.6.3.1). Результати зіставлення 

розрахункової та реальної відносної спектральних чутливості фотометра наведено 

на рис. 2.8. 

 
Рис. 2.8. Розрахована та виміряна відносні спектральні чутливості фотометра 

порівняно з функцією ( )λV : штрихова тонка лінія – ( )λV ; штрихова товста лінія – 

розрахована відносна спектральна чутливість фотометра; суцільна товста лінія – 

виміряна відносна спектральна чутливість фотометра 
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Досягти відповідності спектральній світловій ефективності 01 =′f , майже 

неможливо. Із цією метою застосовують коефіцієнт спектральної корекції *
СВДF . 

Останній розраховуємо для кожного вимірюваного джерела випромінення окремо за 

такою формулою (2.9) [1]: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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,*

∫
∫

∫
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λλλ

λλλ

λλλ

λλλ

dVS

dsS
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F

A

LGFA

LGFСВД

СВД
СВД  (2.9) 

 

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. 

Із формули (2.9) бачимо, що для віднайдення коефіцієнта спектральної корекції 
*
СВДF  потрібно знати відносний спектральний розподіл випромінення вимірюваного 

СВД. Із цією метою краще за все застосовувати спектрометри з ПЗС-матрицею, які 

дають змогу вимірювати спектр випромінення майже миттєво. До того ж 

використання програмного забезпечення для роботи зі спектрометром уможливлює 

пришвидшення розрахунку коефіцієнта *
СВДF . 

Спектрометри такого типу здебільшого мають оптоволоконний увід, який 

потребує застосування дифузора. Згідно з рекомендаціями [1] для вимірювання 

спектральних характеристик СВД як дифузор використовують молочне скло або 

фотометричну кулю з діаметром приблизно 50 мм. 

Фотометри для вимірювання усередненої сили світла СВД не потребують 

косинусної залежності чутливості від напрямку, оскільки випромінення падає на 

приймач у межах вузького кута [1]. Вони мають забезпечувати рівномірну 

чутливість лише в межах діапазону кутів падіння променів випромінення 

досліджуваного СВД, тобто максимум 6,5° для умови МКО В. У тому випадку, коли 
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площа чутливої поверхні фотодіода менша за площу апертури, варто 

використовувати дифузор. 

У цьому випадку застосування фотодіодів Hamamatsu S1337-1010BQ 

з чутливою поверхнею квадратної форми за використання круглої апертури площею 

100мм2 проекція створить результуючу чутливу поверхню приймача площею 

90,95 мм2 завдяки «обрізанню» кутів чутливої поверхні фотодіода (рис. 2.9). 

Водночас випромінення, яке потрапить у чотири бічні сектори, опиниться на 

фотодіоді лише у вигляді розсіяного випромінення від внутрішніх елементів 

конструкції фотометричної голівки та від стінок фільтрів. Окрім того, від час 

вимірювань на коротких відстанях, як за умови МКО В, рекомендовано 

використовувати фотоприймачі з площею чутливої поверхні, суттєво більшою за 

площу апертури. 
10
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Рис. 2.9. Площа чутливої поверхні фотодіода, обмежена апертурою 

 
Існує ще одна вимога до фотометрів для вимірювання усередненої сили світла 

СВД – чутливість у межах отвору апертури має бути рівномірною [1]. Потреба в 

подібній вимозі зумовлена наявністю в деяких типів СВД вузького пучка 

випромінення або нерівномірного просторового розподілу інтенсивності, що 

створює нерівномірний розподіл освітленості на поверхні вхідного отвору апертури 

[75]. Із метою запобігання цього впливу використовують фотометри не дифузного 

типу, які потребують фотодіодів із великою площею чутливої поверхні, або 

інтегруюча фотометрична куля малих розмірів як вхідна оптика. Окрім того, у цих 

цілях часто застосовують дифузори. Досягти гарної просторової рівномірності для 

таких приймачів, однак, набагато складніше, оскільки конструювання та вибір 

матеріалу дифузора потребують значно більших зусиль. 
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Нерівномірність чутливості чутливої поверхні фотометрів із фотометричною 

кулею як дифузором зазвичай дорівнює 0,1 % і менше, що в 3–5 разів краще за 

рівномірність чутливості кремнієвих фотодіодів найвищої якості [76]. Недоліком 

такого підходу є низький рівень сигналу. У разі використання перетворювача струм 

– напруга (ПСН) з високим коефіцієнтом посилення вказаний недолік нівелюється. 

Застосування фотометричної кулі як дифузора дає змогу позбутися впливу 

поляризації світла, а отже, зменшити невизначеність результату вимірювання [1]. 

Переваги використання фотометричної кулі як дифузора видаються 

очевидними, тому для створення фотометра розроблено та виготовлено 

фотометричну кулю (рис. 2.10 – рис. 2.11) [67]. 
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Рис. 2.10. 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. 

 
Указаний прилад поєднує відразу два приймачі – фотометр і спектрометр. 

Фотодіод із набором фільтрів, розміщених у верхній частині кулі, використовують 

для вимірювання сили світла. Як спектрометр застосовують AvaSpec-ULS2048L-
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BB-50 з оптоволоконним уводом [77]. Із метою під’єднання спектрометра 

використовують порт на бічній стінці кулі. Отвір порту розташовано таким чином, 

щоб до нього потрапляло винятково відбите від стінок випромінення. Таке 

положення є оптимальним і дає змогу не використовувати екрани всередині кулі. 

Загальний вигляд фотометра наочно подано на рис. 2.11. 

  
а) б) 

Рис. 2.11. Фотометр із фотометричною кулею як дифузором: а – загальний 

вигляд; б – рознесений вигляд 

 

Корпус фотометра виготовлено з двох роз’ємних половинок порожнистої 

пластикової кулі діаметром 85 мм, внутрішня поверхня якої вкрита фарбою OPRC 

на базі сірчанокислого барію (BaSO4) виробництва компанії OptoPolymer (рис. 2.12). 

Фарбування виконано винятково пульверизатором у 6 шарів згідно з методикою, 

викладеною в [58]. 
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Рис. 2.12. Внутрішня поверхня кулі після фарбування 

 
Одночасно з кулею пофарбовано невелику пластину, використану як зразок 

покриття під час вимірювання коефіцієнта відбиття фарби. На рис. 2.13 наведено 

графік значень коефіцієнта відбиття залежно від довжини хвилі випромінення. 

 

 
Рис. 2.13. Коефіцієнт відбиття фарби фотометричної кулі 

 
Випромінення, яке пройшло крізь апертуру та вхідний отвір кулі, унаслідок 

багаторазового відбиття рівномірно розподіляється по чутливій поверхні фотодіода. 

Фотодіод і набір фільтрів змонтовані в мідному тримачі, який за потреби можна 

застосовувати для температурної стабілізації фотодіода та фільтрів. 

Вхідну прецизійну апертуру встановлюють поза екранувальними апертурами, 

які обмежують поле зору фотометра до 30º, що, зі свого боку, знижує вплив 
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розсіяного світла від елементів устави. Діаметр вхідної апертури дорівнює 

10,859 мм, що забезпечує площу чутливої поверхні фотометра в 92,603 мм2. 

Основні характеристики та джерела похибок під час застосування розробленого 

фотометра визначено відповідно до технічного звіту МКО 69-1987 [19]. Табл. 2.1 

містить зведені дані про похибки розробленого фотометра. 

 

Таблиця 2.1 Характеристики розробленого фотометра 

Характеристика Символ Значення 
Невідповідність спектральній світловій ефективності 1f ′  5,825 % 
Кутова чутливість фотометра 2f  0,0089 % 
Нелінійність фотометра 3f  0,07 % 
Температурний коефіцієнт (залежність результатів 
вимірювання від температури) α  0,012 %/°С 

Вплив втомлюваності приймача 5f  0,146 % 
Вплив модульованого світла 7f  0,1 % 
Нерівномірність чутливості по поверхні вхідного отвору з 
апертурою 9f  0,41 % 

 

Більш докладно характеристики й опис вимірювання чи визначення розглянуто 

в наступних підпунктах. 

 

2.6.3.1 Невідповідність спектральній світловій ефективності 

Рівень невідповідності спектральної чутливості фотометра спектральній 

світловій ефективності визначаємо за допомогою показника 1f ′ : 
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де ( )λAS  – відносна спектральна густина потоку випромінення стандартного 

джерела МКО типу А; 

( )λV  – відносна спектральна світлова ефективність випромінення; 

( )λLGFs  – відносна спектральна чутливість фотометра. 

Підставивши виміряні значення спектральної чутливості фотометра у вираз 

(2.10), отримуємо значення показника %83,51 =′f  для створеного фотометра 

з фотометричною кулею як дифузором. 

 

2.6.3.2 Кутова чутливість фотометра 

Кутову чутливість фотометру виміряно шляхом обертання довкола центра 

вхідної апертури. Вихідний сигнал виміряно за освітлення апертури рівномірним 

випроміненням від точкового джерела світла – галогенної лампи розжарення, 

стабілізованої на постійному струмі та розміщеної на відстані одного метра від 

апертури. 

Оскільки площа проекції апертури під час обертання змінюється відповідно до 

косинуса кута повороту, чутливість фотометра, що пропорційна до площі проекції 

апертури, також має змінюватися відповідно до функції косинуса. Відхилення від 

цієї функції спричиняються внутрішнім перевідбиттям випромінення, відсіканням 

променя, розсіяним світлом, а також кутовою чутливістю власне фотодіодів. Якщо 

джерело випромінення відрізняється від точкового, точність вимірювання 

безпосередньо залежить від відхилення кутової чутливості фотометра від функції 

косинуса в межах діапазону кутів, що визначаються розмірами джерела, діаметром 

апертури приймача та відстанню між ними. 

Робочий діапазон кутів для цього фотометра в найгіршому випадку (за умови 

МКО В) не перевищує 18°, тобто від –9° до +9°. Загальна похибка через відхилення 

від косинусної функції в такому разі становить %5,12 =f  згідно з [19], однак 

найбільш затребуваним є діапазон 5° і менше. У межах наведеного діапазону 

похибка складає %109,8 3
2

−⋅=f . 
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Результати вимірювання кутової чутливості порівняно з ідеальною функцією 

косинуса наведено на рис. 2.14. 

 

 
Рис. 2.14. Кутова чутливість фотометра для діапазону кутів 18° 

 

2.6.3.3 Лінійність фотометра 

Лінійність фотометра є властивістю, що характеризує пропорційність вихідної 

величини вхідній, тобто постійність чутливості в межах указаного діапазону вхідних 

величин [19, 78]. 

Перевірити лінійність дала змогу оптична схема (рис. 2.15) із залученням 

фотометра-свідка. 
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Рис. 2.15. Принципова схема визначення лінійності фотометра 
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За допомогою фотометра-свідка через відношення основного та допоміжного 

сигналів знайдено поправку для коригування коливань потужності випромінення. 

Під час вимірювання для кожного з діапазонів почергово знайдено значення 

вихідної напруги під дією першого та другого променів, а потім – для двох променів 

одночасно. Кожне вимірювання повторено по 10 разів, після чого знайдено їхнє 

середнє значення. 

Нелінійність фотометра на обраному діапазоні напруг розраховують таким 

чином: 
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де Y  – вихідний сигнал, що виникає під дією освітлення фотометра вхідною 

величиною X ; 

maxX  – значення вхідної величини, що відповідає максимальному вихідному 

сигналу maxY  (найбільше значення діапазону вимірювання); 

maxY  – вихідний сигнал, що виникає під дією освітлення фотометра вхідною 

величиною maxX . 

Вимірювання лінійності виконано для таких діапазонів вихідної напруги: 4,3 – 

0,65 В та 0,24 – 0,03 В. Розрахована нелінійність для вказаних діапазонів становить 

0,041 % та 0,07 % відповідно. 

 

2.6.3.4 Температурний коефіцієнт 

Температурну залежність визначають як вплив навколишньої температури на 

абсолютну чутливість та відносну спектральну чутливість фотометра. Якщо 

фотометр використовують за навколишньої температури, що відрізняється від тієї, 

яка була під час калібрування, існує ймовірність похибок вимірювання. 

Щоб з’ясувати вплив температури на результат вимірювання, на фотометр 

установлено елемент Пельтьє, за допомогою якого фотометр нагрівався від 23°С до 
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33°С за постійної навколишньої температури 23,1°С. Зважити на коливання 

потужності випромінення з часом дає змогу фотометр-свідок (рис. 2.15). 

Як свідчать результати вимірювання для діапазону температур 23 – 33°С, зміна 

чутливості фотометра не перевищує 0,012 %/°С. 

Варто зазначити, що гоніофотометрична устава, у якій використовуватиметься 

досліджуваний фотометр, працюватиме винятково за нормальних умов. Навіть у разі 

відхилення навколишньої температури від рекомендованої (25°С) її вплив буде 

незначним. 

 

2.6.3.5 Вплив утомлюваності приймача 

Утомлюваність є тимчасовою зміною чутливості за незмінних умов 

використання, спричинена випроміненням, що потрапило на фотометр. 

Вимірювання втомлюваності виконано з використанням галогенної лампи 

розжарення, яка живиться від джерела постійного струму Everfine WY3010 зі 

стабілізацією за струмом. Перед вимірюванням фотометр перебував у 

світлонепроникному боксі протягом 24 год. 

Щоб визначити втомленість у кожний момент часу дослідження, застосовуємо 

такий вираз: 
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де t  – час, що минув з моменту початку опромінення фотометра постійним 

випроміненням; 

( )tY  – вихідний сигнал у момент часу t ; 

0t  – початок зчитування показань, що дорівнює 10 с. 

Із метою визначення загального значення втомлюваності використовуємо 

похибку 5f : 
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де ( )хвY 30  – вихідний сигнал після 30 хв з початку випромінення; 

( )сY 10  – вихідний сигнал після 10 с з початку випромінення. 

За допомогою цифрового мультиметра Picotest M3500A виконано вимірювання 

вихідної напруги фотометра з інтервалом у 1 с протягом 35 хв. Результуючий графік 

зміни чутливості наведено на рис. 2.16. 

 

 
Рис. 2.16. Графік зміни чутливості фотометра з плином часу 

 
Розраховане за (2.14) значення втомлюваності складає %146,05 =f . 

 

2.6.3.6 Нерівномірність чутливості в межах отвору апертури 

Конструкція фотометрів може спричинити суттєву залежність чутливості, 

зокрема відносної спектральної чутливості, від положення джерела випромінення по 

відношенню до приймальної поверхні фотометра. Залежність зникає, коли апертура 

освітлена рівномірно. 

Із метою вимірювання рівномірності чутливості в площині вхідної апертури 

фотометра використано промінь лазера, додатково «обрізаний» апертурою 

діаметром 1 мм. Досліджуваний фотометр був установлений на юстувальному 

пристрої, що, зі свого боку, був установлений на столику лінійного переміщення. За 

допомогою юстувального пристрою змінювалася висота розташування фотометра 
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щодо променя, а за допомогою лінійного переміщення виконувалося сканування в 

горизонтальній площині. Крок сканування дорівнював 0,5 мм. Результат 

вимірювання відбито на рис. 2.17. 

 

 
Рис. 2.17. Рівномірність чутливості в площині вхідної апертури фотометра 

 
Похибку, спричинену нерівномірністю освітленості в площині вхідної 

апертури, розраховуємо таким чином: 

 

( ) %100
1 1

2 1
9 ⋅

⋅−

−
= ∑ =

Yn
YY

f
n
i i , (2.15) 

 

де iY  – вихідний сигнал, спричинений променем лазера в кожній із точок 

установлення апертури; 

1Y  – вихідний сигнал під час встановлення променя лазера в центрі апертури. 

Розрахована за (2.15) похибка складає %41,09 =f . 
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2.6.4 Розроблення перетворювача струм – напруга 

Перетворювач струм – напруга дає змогу вимірювати фотострум фотодіода щоб 

отримати достатньо високе відношення сигнал – шум на виході. Перетворювач є 

домінантним етапом посилення, на якому визначається фундаментальне відношення 

сигнал – шум. Він завжди вимірює постійний струм на виході фотоприймача. 

Характеристики перетворювача мають узгоджуватися з повним опором приймача 

тоді, коли необхідно досягти високої продуктивності вимірювань [79]. 

Найпростіший варіант поширеного вимірювача фотоструму наведено на 

рис. 2.18. Перетворювач струм – напруга реалізовано на базі операційного 

підсилювача та резистора зворотного зв’язку ( R ), який має паралельну ємність (C ). 

Попри зовнішню простоту схеми, під час вимірювання фотоструму з низькою 

невизначеністю в широкому динамічному діапазоні сигналу з великим відношенням 

сигнал – шум у вихідній напрузі V  потрібно знати основні коефіцієнти посилення 

вимірювача фотоструму, тобто коефіцієнти посилення сигналу, посилення 

розімкненого контура зворотного зв’язку та посилення замкненого контура. Кожен 

має бути оптимізованим під високоточні вимірювання. 
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Рис. 2.18. Принципова схема вимірювача фотоструму 

 
Знання залежності основних коефіцієнтів посилення від частоти особливо 

важливе під час вимірювань модульованого оптичного випромінення. Модуляцію 

сигналу застосовують для налаштування частоти сигналу поза межами f1  

діапазону шуму під час низькочастотних вимірювань на постійному струмі. Крім 
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того, під час вимірюваннях зі значним рівнем фонового сигналу, наприклад 

в інфрачервоному діапазоні, модульований сигнал можна легко відділити від 

сигналу у вигляді постійного струму, створюваного фоновим випроміненням. 

Еквівалентну схему вимірювача фотоструму наведено на рис. 2.19. 
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Рис. 2.19. Еквівалентна схема вимірювача фотоструму фотодіода 

 
Фотодіод P  має опір шунта шR  та ємність переходу пС , які разом утворюють 

імпеданс фотодіода фZ . Фотострум рI  конвертується у вихідну напругу V  через 

опір зворотного зв’язку ОП. Імпеданс зворотного зв’язку Z  утворюють паралельно 

з’єднані R  та .C  Вхідна напруга вхV  на операційному підсилювачі є напругою між 

інвертувальним та неінвертувальним входом. Вхідна напруга вхV  – мала величина, 

оскільки коефіцієнт посилення з розімкненим контуром зворотного зв’язку 

операційного підсилювача є великим. Коефіцієнт посилення з розімкненим 

контуром зворотного зв’язку A  можна знайти за відношенням вихідної напруги V  

до напруги на вході операційного підсилювача вхV . 

Оскільки максимум напруги =V 10 В, а посилення A  має значення приблизно 

106, то вхV  дорівнює або наближається до 10 мкВ. Незначне падіння напруги на P  

створює малий опір навантаження (вхідний опір вимірювача струму) вхR  для 

фотодіода [80]: 
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A
RRвх = . (2.16) 

 

У разі низьких частот сигналу (вимірювання постійного фотоструму) до 

лінійних вимірювань струму короткого замикання ставиться вимога .швх RR <<  

Імпеданс зворотного зв’язку Z  та імпеданс фотодіода фZ  створюють ланцюг 

зворотного зв’язку від виходу операційного підсилювача на його вхід. Частка 

вихідної напруги, яка подається на вхід операційного підсилювача за допомогою 

ланцюга зворотного зв’язку, є коефіцієнтом передавання ланцюга зворотного 

зв’язку β . 

Таким чином, характеристики трьох основних компонентів в аналоговому 

контурі керування: фотодіод, елементи зворотного зв’язку та операційного 

підсилювача – варто розглядати в комплексі під час оптимізації конструкції 

підсилювача. 

Перетворення фотоструму на напругу визначаємо за відношенням вихідної 

напруги V  до вхідного фотоструму рI : 

 

11
1

−+
==

G
R

I
VA
р

вх , (2.17) 

 

де G  – коефіцієнт посилення контура зворотного зв’язку. 

Перетворення фотоструму на напругу визначається опором ,R  який є 

коефіцієнтом посилення за 1>>G  на частоті сигналу. Ідеться про винятково 

важливу конструктивну вимогу до аналогового контура зворотного зв’язку що 

висувається за потреби досягти низької невизначеності під час вимірювання 

фотоструму. Так, для невизначеності перетворення фотострум – напруга, що 

дорівнює 0,02 %, коефіцієнт посилення контура зворотного зв’язку G  має 

дорівнювати 5 000 або більше на частоті сигналу, що відповідає пропускній 

здатності електричних вимірювань у режимі постійного струму. 
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Посилення контура зворотного зв’язку за постійного струму знаходимо як 

добуток 0A  та 0β  на низьких частотах [80]: 

 

00βAG = , (2.18) 

 

де 0A  – коефіцієнт посилення напруги розімкненого контура операційного 

підсилювача за постійного струму та коефіцієнта зворотного зв’язку: 

 

RR
R

ш

ш
+

=0β . (2.19) 

 

Як бачимо з (2.16)–(2.19) невизначеність перетворення фотострум – напруга 

залежить від опору шунта фотодіода. Якщо обраний фотодіод має великий шR , то 

коефіцієнт зворотного зв’язку 0β  наближатиметься до одиниці, що створить 

високий коефіцієнт посилення контура зворотного зв’язку G . Резистор зворотного 

зв’язку R  для покриття широкого динамічного діапазону сигналу змінюється 

зазвичай на порядок від 1 кОм до 100 ГОм. 

Вимірювач фотоструму, який є аналогом контура управління, може працювати 

в лінійному режимі в разі використання резисторів зворотного зв’язку. За опору 
1210=R  Ом перетворення струму на напругу стає нелінійним. Зважаючи на 
1110=R  Ом, час на встановлення вихідної напруги V  може становити 2 хв [80]. За 

правильного конструювання шR  та R  мають бути однаковими, а опір – становити 

10=R  ГОм, чого здебільшого достатньо для досягнення дуже низького значення 

шуму у вихідній напрузі V  вимірювача струму [81]. У випадку вибору 

максимального опору 10=R  ГОм час установлення буде меншим за 17 мс [80]. 

Коефіцієнт посилення контура зворотного зв’язку має бути достатньо високим на 

частоті сигналу для всіх відібраних R , щоб перетворення струму на напругу 

виконувалося з потрібною низькою невизначеністю. 
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Коефіцієнт посилення напруги замкненого контура 

0VA , що є оберненим 

значенням до 0β , знаходимо за таким виразом: 

 

ш

ш
V R

RRA +
=

0
. (2.20) 

 

Окрім того, визначаємо посилення шуму вхідної напруги швхV .  операційного 

підсилювача. Для вимірювача фотоструму важливо обрати операційний підсилювач 

із низьким шумом вхідної напруги. Вирази (2.17), (2.18) та (2.20) містять основні 

рівняння коефіцієнта посилення підсилювача, які залежать від частоти. 

В цілому, операційний підсилювач має бути обраний по критеріям шуму, 

дрейфу, вхідного струму та смуги пропускання. Для найбільш привабливого за 

характеристиками операційного підсилювача AD549JHZ, складова шуму напруги 

f1  (пік-до-піка) між 0,1 та 10 Гц дорівнює 4 мкВ, складова шуму вхідного струму 

f1  – 250 фА, а отже, підсилювач можна застосовувати для вхідних струмів менше 

за 250 фА. Такий струм створить мале падіння напруги на великому опорі джерела 

(паралельно з’єднані R  та шR ). В разі якщо обраний опір 100=R ГОм, шR  може 

наближатися до 100 ГОм, щоб отримати високий коефіцієнт посилення контура 

зворотного зв’язку та низький коефіцієнт посилення напруги замкненого контура. 

Варто мати на увазі те, що шум резистора на виході вимірювача струму може 

домінувати над загальним шумом. При цьому довгий час установлення вповільнює 

вимірювання. 

Високе значення шуму резистора можна знизити, якщо зробити електричну 

смугу пропускання дуже малою. Для повільних вимірювань на постійному струмі 

(електрична смуга пропускання менша за 0,1 Гц) шум підсилювача вже не 

доступний у специфікаціях на операційний підсилювач, тому має вимірюватися 

повний шум [82]. В оптимальній конструкції шум резистора та посилений шум f1  

вирівнюються на виході вимірювача фотоструму на даній електричній смузі 

пропускання. 
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Шум резистора (рис. 2.19) позначають зазвичай 

шRV . Цей «білий» шум 

з’являється безпосередньо на виході операційного підсилювача без будь-якого 

посилення. Струм шуму шI  викликають коливання струму на вході операційного 

підсилювача. шI  та 
шRV  мають компоненти «білого» та f1  шуму, які накладаються 

один на одного. 

Фотострум рI  створює дробовий шум 
шрI . Струм 

шрI  конвертується у вихід 

операційного підсилювача як і рI . Указаний компонент шуму струму 

дорівнює feI р∆2 , де e  – елементарний електричний заряд ( 191060,1 −⋅ Кл), рI  – 

фотострум, f∆  – електрична смуга пропускання. Фотострум величиною 1410−  А 

викликає шум струму 18101,7 −⋅=
шрI А за 16=∆f мГц, що відповідає постійній часу 

інтегрування 10 с. 

На виході операційного підсилювача створена сигналом напруга V  завжди має 

перевищувати загальну напругу шумів, створюваних цими чотирма компонентами 

шуму. Відношення сигнал – шум на виході вимірювача струму має задовольняти 

вимогам невизначеності вимірювання. Коефіцієнт посилення сигналу ( )рIV0  

підсилювача має бути відомим або каліброваним до еталонів вищої точності, таких 

як еталони опору або еталони струму. 

Зважаючи на викладені вище вимоги, на базі операційного підсилювача 

AD549JHZ розроблено схему ПСН (рис. 2.20). 
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Рис. 2.20. Схема перетворювача струм – напруга 
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Як опір зворотного зв’язку використано прецизійний резистор TE 

CONNECTIVITY CGS HBA100MFZRE з опором 100 МОм (похибка номінального 

значення 1 %). 

 

2.6.5 Калібрування перетворювача струм – напруга 

Із метою калібрування сконструйованого перетворювача струм – напруга 

використано джерело напруги AD780B та набір опорів із роздільником напруги. 

Калібрування ПСН полягає у визначенні коефіцієнта перетворення В/А, який 

безпосередньо залежить від опору в зворотному колі операційного підсилювача 

(рис. 2.21). 

Якщо подати на вхід ПСН відоме значення струму та виміряти напругу на його 

виході, можна визначити значення опору fR . 
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Рис. 2.21. Схема калібрування перетворювача струм – напруга за допомогою 

джерела напруги та блоку опорів 

 

Розглянемо приклад калібрування ПСН в одній точці з використанням опору 

1R , з блоку опорів. Як джерело напруги використано стабільне джерело напруги з 

допустимим струмом навантаження не менше refI  із опором джерела значно 

меншим за 1R . Із принципу роботи ПСН відомо, що він має нульовий вхідний опір. 

Із огляду на це джерело напруги та відповідний опір можуть служити джерелом 

струму для ПСН (рис. 2.21). У такому разі струм refI  обчислюємо за 

нижченаведеною формулою: 
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1R
EIref = , (2.21) 

 

де E  – напруга на виході джерела напруги, В, а 1R  – опір, Ом. 

Водночас значення опору fR  визначаємо таким чином: 

 

ref

d
f I

VVR 11−
= , (2.22) 

 

де 1V  – напруга на виході ПСН; 

dV1  – напруга на виході ПСН за відсутності сигналу; 

refI  – розрахункове значення зразкового струму згідно з (2.21). 

Аналогічним шляхом проводимо калібрування в інших точках. Водночас 

замість 1R  варто підставити значення опорів, які належать до кола 

( 212 RRXW +− , 3213 RRRXW ++−  тощо). 

У зв’язку з тим, що значення опорів у наборі є фіксованим, зміну діапазонів 

відтворюваних струмів виконуємо винятково шляхом зміни значення напруги. Якщо 

джерело з потрібною напругою не доступне, її можна отримати діленням 

доступного значення напруги за допомогою резистивного роздільника. Резистивний 

роздільник складається з опорів 11R  та 12R  і підключається до схеми шляхом 

подачі живлення через роз’єм 12XW  (рис. 2.22). 
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Рис. 2.22. Схема калібрування перетворювача струм-напруга з увімкненим 

подільником напруги 
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Водночас підключення ПСН до роз’ємів 101 XWXW −  буде шунтувати опір 

12R  роздільника, тому фактичну напругу на вході набору опорів потрібно 

вимірювати через роз’єм 11XW . 

Значення напруги на виході роздільника розраховуємо за такою формулою (без 

урахування шунтування): 

 

E
RR

RV ⋅
+

=
1112

12 , (2.23) 

 

де V  – напруга на виході роздільника (2.21), В; 

11R та 12R  – опори роздільника напруги, Ом; 

E  – напруга джерела, В. 

Згідно з результатами вимірювання опору ПСН (рис. 2.23) знайдене значення 

максимального відхилення опору ПСН на діапазоні вихідних напруг 0,56–5,2 В 

становить 0,007 %. 

 

  
Рис. 2.23. Лінійність опору ПСН у діапазоні вихідних напруг 0,56–5,2 В 

 

Стандартну невизначеність результатів вимірювання кожного опору 

розраховуємо як стандартне відхилення за такими формулами: 
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де x  – середнє арифметичне значення п’яти вимірювань напруги джерела напруги 

E  та напруги .вихV  на виході ПСН для кожного з десяти опорів: 
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Розраховану сумарну невизначеність вимірювання напруги обчислюємо згідно 

з характеристиками приладу Picotest M3500a для результатів вимірювання величини 

напруги джерела напруги E  та напруги .вихV  на виході ПСН таким чином: 

 

( ) ( ) ( )rangerangexreadingEu
NR ⋅+⋅= %% ; (2.27) 

  

( ) ( ) ( )rangerangexreadingVu
NRвих ⋅+⋅= %%. . (2.28) 

 

На наступному етапі знаходимо відносну сумарну невизначеність вимірювання 

напруги для кожного з десяти варіантів: 
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Відносну сумарну стандартну невизначеність значень опору ПСН розраховуємо 

як корінь із суми квадратів відносних сумарних невизначеностей обох напруг та 

опору набору резисторів за кожним із десяти варіантів опорів: 

 

( ) ( ) ( ) ( )NвіднRвихвіднRвіднПСНвідн RuVuEuRu
NN

2
..

2
.

2
.. ++= . (2.31) 

 

Оскільки невизначеності типу А впливають на сумарну відносну 

невизначеність незначною мірою (у кілька разів менше за відносну), включати їх у 

кінцеву формулу невизначеності видається зайвим. 

Розширену невизначеність значень опору ПСН знаходимо множенням сумарної 

невизначеності на коефіцієнт охоплення k  ( ),2=k  тобто інтервал визначеної U  має 

рівень довіри приблизно 95 %. 

 

( )ПСНвідн RukU .⋅= . (2.32) 
 

Остаточне значення опору ПСН становить 99,874867 МОм за сумарної 

об’єднаної невизначеності %169,0=U  ( )2=k . 

 

2.7 Вимірювання відстані між світлодіодом та фотометром 

Відстань вимірювання визначається між голівкою СВД і апертурою 

фотометричної голівки за допомогою штангенциркуля та лазерного далекоміра. 

Щоб змінити відстань необхідно послабити фіксувальний гвинт рейтера тримача 

фотометричної голівки та змістити рейтер уздовж рейки в потрібному напрямку. 

 

2.8 Юстування гоніофотометра та світлодіоду 

Обидві частини гоніофотометра (поворотний пристрій і фотометр) пов’язані 

механічно лише фотометричною рейкою. Оскільки частини тримача фотометра та 

гоніометра мають відповідні допуски, а тримач фотометра дає змогу змінювати 



69 
висоту, точно встановити обидва пристрої на одній осі лише за допомогою рейки не 

можливо. 

У роботах [27, 24] описано юстування СВД за допомогою візуального методу. 

Сутність останнього полягає у використанні фіксованого телескопа (рис. 2.24). 

Спочатку досліджуваний СВД установлюють у положення перпендикулярно до 

об’єктива (тобто °= 90γ ), щоб голівка СВД перебувала в центрі перехрестя. Далі за 

допомогою гоніометра СВД повертають на кут °=180γ , і його центр 

встановлюється в центрі перехрестя. 

 

 
 

Рис. 2.24. Візуальний метод юстування СВД 

 

Після цього за допомогою гоніометра СВД обертають довкола геометричної осі 

та перевіряють його положення відносно центру об’єктиву. У разі відхилення СВД 

від центра перехрестя виконують відповідне коригування. 

 

2.9 Програмне забезпечення гоніофотометру LGF-C-42 

Вимірювання просторового розподілу є складним завданням із погляду 

позиціонування досліджуваного СВД. Застосування комп’ютера для вимірювання та 

оброблення отриманих даних, безперечно, – одна з найважливіших умов досягнення 

високої точності результатів і їхньої підготовки до подальшого використання. 

Із метою автоматизації процесів управління вимірюваннями просторового 

розподілу випромінення на установці LGF-C-42 розроблено відповідне програмне 

забезпечення, можливості роботи якого докладніше розглянемо нижче. 
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На початку вимірювання в меню «File» обираємо пункт «New». Після цього 

з’являється вікно налаштувань (рис. 2.25), у якому оператор має установити межі 

діапазону кутів вимірювання та крок сканування залежно від потрібної точності 

результату. 

 

 
 

Рис. 2.25. Налаштування нового вимірювання просторового розподілу 

випромінення 

 
Після налаштування кроку сканування з’являється основне вікно програми 

(рис. 2.26), у якому відображаються перебіг вимірювання та результати. 

 

 
 

Рис. 2.26. Вікно програми управління уставою LGF-C-42 
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Меню «Measurement» містить пункти «Start», «Info» та «Manual». Пункт «Start» 

дає команду гоніофотометру розпочати вимірювання. Пункт «Info» (рис. 2.27) 

містить поля введення додаткових налаштувань і виклику довідкової інформації про 

умови вимірювання. Пункт «Manual» дозволяє встановлювати довільний кут 

повороту гоніометра. 

 

  
 

Рис. 2.27. Пункт меню «Info» 

 

На початку вимірювання потрібно ввести величину темнового струму, відстані 

вимірювання та коефіцієнт калібрування, який розраховується за такою формулою: 

 

)(11 фПСН SRk ⋅=  (2.33) 
 

де ПСНR  – опір перетворювача струм – напруга, Ом, 

фS  – чутливість фотометричної голівки, А/лк. 

Після натискання кнопки «Start» устава починає автоматично згідно з 

початковими налаштуваннями, вимірювати просторовий розподіл випромінення 

досліджуваного СВД. У цей час оператор має змогу стежити за процесом та 

результатами у відповідному полі основного вікна програми. 

Після вимірювання результати можна зберегти у вигляді електронної таблиці у 

форматі *.xml, яка містить значення сил світла в обраних напрямках. 
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До того ж програмне забезпечення гоніофотометричної устави LGF-C-42 дає 

змогу зберегти результати вимірювання у форматі IESNA 2002 (рис. 2.28), які 

в подальшому можна використовувати в таких програмах для моделювання 

освітлювальних приладів, як Photopia, Zemax чи TracePro. 

 

  
 

Рис. 2.28. Збереження результатів вимірювання у форматі IESNA 2002 

 

Окрім програми управління гоніофотометричною уставою LGF-C-42 у процесі 

вимірювання застосовують окремо розроблену програму управління температурою 

термостата, установлювати та підтримувати потрібну температуру p-n-переходу 

СВД. 

Робоче вікно програми складається з двох вкладок налаштувань і графіка зміни 

температури (рис. 2.29). 

 

 
 

Рис. 2.29. Вікно пограми керування термостатом 
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На першій вкладці «Termostat» у групі «Status» користувач отримує інформацію 

про величину цільової температури («Target»), поточне значення температури 

(«Current value») та відхилення поточного значення від цільового («Deviation»). 

У групі «Setup» у полі «New target» уводять нове значення цільової температури, та 

після натискання кнопки «Set» пристрій починає виходити на новий температурний 

режим. На другій вкладці задають параметри PID-регулятора, попередньо 

встановлені виробником. 

Поле «History» в режимі реального часу відображає коливання температури 

щодо встановленої цільової температури протягом двох останніх хвилин. 

Щоб визначити спектральні характеристики досліджуваного СВД, 

використовують спектрометр AvaSpec-ULS2048L-BB-50 з програмним 

забезпеченням (рис. 2.30). 

 

 
 

Рис. 2.30. Вікно програмного забезпечення спектрометра AvaSpec 

 
Програмне забезпечення спектрометра дає змогу визначати спектральний 

розподіл і координати колірності (з відображенням координат на діаграмі 

колірності) випромінення, колірну температуру випромінення й індекс 

кольоропередавання. 
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Висновки до розділу 

1. Наслідком проведення теоретико-експериментальних та конструкторських 

робіт стала гоніофотометрична устава LGF-C-42. Остання відповідає як 

рекомендаціям МКО 127-2007, так і вимогам світового рівня, що ставляться до 

цього виду вимірювань, даючи змогу визначити такі характеристики СВД: 

− силу світла в установленому напрямку; 

− усереднену силу світла СВД; 

− просторовий розподіл випромінення; 

− повний світловий потік; 

− спектральний склад випромінення в обраному напрямку; 

− просторовий розподіл спектрального складу випромінення; 

− координати колірності x, y; 

− колірну температуру випромінення; 

− індекс кольоропередавання; 

− падіння напруги на СВД; 

− споживану потужність СВД. 

2. Вимірювання СВД високої потужності ускладнює значна чутливість до 

теплових умов функціонування. Із огляду на це залучено температурно-

контрольовану монтажну плату, що дає змогу вимірювати потужні СВД за 

визначеної температури p-n-переходу. 

Досліджуваний зразок під час вимірювання потрібно закріпити на термостаті, 

який забезпечує встановлення та підтримування робочої температури p-n-переходу 

СВД у межах від +12°C до +85°C за навколишньої температури 30°C. Термостат 

розроблено на елементі Пельтьє, який «переносить» температуру з монтажної плати 

СВД до радіатора. У бічну площину монтажної плати встановлено температурний 

датчик, за допомогою якого реалізується зворотний зв’язок із блоком управління 

термостатом. Безпосередньо блок управління через порт USB з’єднаний із 

комп’ютером, на якому встановлено програму управління та моніторингу 

температури. 
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3. Комп’ютер і розроблене програмне забезпечення становлять головну 

систему управління. Увесь процес вимірювання в автоматичному режимі координує 

програма. Окрім того, за допомогою програмного забезпечення результати 

вимірювання можна подати у вигляді графіка або у вигляді фотометричного файла 

формату IESNA. 

4. Приймачем випромінення є розроблений і виготовлений фотометр на базі 

дифузора – фотометричної кулі діаметром 85 мм. Такий підхід дає змогу отримати 

оптимальне значення рівномірності випромінення на чутливій поверхні приймача, а 

також під’єднати оптоволоконний кабель спектрометра Avantes ULS2048L-USB2 

через спеціальний порт на стінці кулі. Поєднання в одному приладі фотометра й 

спектрометра вможливлює одночасне вимірювання фотометричних і спектральних 

характеристик СВД у вигляді функції від кута. 

5. Із метою вимірювання та посилення фотоструму фотодіода розроблено 

перетворювач струм – напруга на базі операційного підсилювача AD549JHZ. 

Опором зворотного зв’язку є прецизійний резистор TE CONNECTIVITY CGS 

HBA100MFZRE із опором 100 МОм, що дає змогу вимірювати низькі рівні 

фотоструму. 

 


