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РОЗДІЛ 3  

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КАЛІБРУВАННЯ ФОТОМЕТРА 

Пропонована гоніофотометрична устава для вимірювання потужних СВД, 

хоча й відповідає рекомендаціям Міжнародної комісії з освітлення (МКО), 

однак для забезпечення єдності вимірювань у межах країни потребує прив’язки 

засобу вимірювання до державних первинних еталонів. Указаний зв’язок можна 

реалізувати двома шляхами: методами еталонного джерела та еталонного 

приймача. 

Метод еталонного джерела випромінення (еталонного СВД) реалізується 

шляхом використання відібраних СВД потрібного типу в спеціальному тримачі 

з термостабілізацією, каліброваних у лабораторії НМІ. Прикладом застосування 

такого підходу вимірювання є PTB, де розроблено еталонні термостабілізовані 

СВД (рис. 3.1) [48]. 

 

  
 а) б) 
 

Рис. 3.1. Зовнішній вигляд (а) та перетин (б) еталонного потужного СВД 

у PTB 

 

Зазначений метод має низку недоліків: потреба в створенні й 

обслуговуванні великої кількості еталонних СВД і суттєва нестабільність 

характеристик СВД у часі. 

Наведене завдання розв’язано нами за допомогою методу еталонного 

приймача, який правомірно вважати універсальним, оскільки він має такі 

переваги: одиниця вимірюваної величини зберігається на фотометрі, що є 
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стабільнішим у часі ніж еталонне джерело випромінення, має тривалий термін 

експлуатації та потребує менших витрат на обслуговування. 

Таким чином, одиниця світлових чи енергетичних величин від первинних 

еталонів передається вимірювальному приладу, тобто відбувається те, що в 

англомовній літературі називається traceability – простежуваність. Мається на 

увазі зв’язок між засобом вимірювання та первинним еталоном, що забезпечує 

єдність і достовірність вимірювань [83]. 

Зв’язок світлових і енергетичних величин зазвичай визначаємо за таким 

співвідношенням: 

 

( ) ( )∫
∞

=
0

,, λλλλ dVФkФ eтemv , (3.1) 

 

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 

683( =mk  лм/Вт), що використовується разом із функцією ( )λV  [84], дає точне 

значення величини відношення світлового потоку до енергетичного потоку 

монохроматичного випромінення на будь-якій довжині хвилі в межах існування 

функції ( )λV  [85]. 

Отже, розв’язання проблеми передавання одиниці від еталонного 

приймача до вимірювального приладу полягає в зіставленні реакції еталонного 

приймача та вимірюваного приймача на кожній довжині хвиль потрібного 

діапазону й визначенні спектральної характеристики відношення фотострум – 

потік випромінення, що падає на вимірюваний приймач, тобто його 

спектральної характеристики ампер-ватної чутливості. 
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3.1 Математична модель процесу вимірювання 

Рівняння вимірювання для визначення спектральної чутливості приймача 

подібне до рівняння вимірювання спектральної енергетичної освітленості під 

час вимірювання за допомогою спектрорадіометра на базі монохроматора і 

вичерпно описане в [86, 87]. У разі його застосування враховуються відмінності 

у використаних схемах і пристроях. 

Рівняння вимірювання спектральної чутливості виглядає таким чином: 

 

( ) ( ) ( )∫ ∫
∆

⋅⋅⋅=∆
λ

λ λλλλλλ
A

ddAyxsyxEAV ,,,,,,, 00 , (3.2) 

 

де ( )0,, λλ∆AV  – вихідний сигнал, В чи А; 

( )λλλ ,,, 0yxE  – функція спектральної енергетичної освітленості на 

довжині хвилі λ  для позиції детектора ,, yx  установленої системою 

компаратора під час налаштування довжини хвилі 0λ  на монохроматорі; 

( )λ,, yxs  – спектральна енергетична чутливість приймача; 

A  – площа променя потужності випромінення на приймачі (рис. 3.2); 

λ∆  – інтервал довжин хвиль, у межах якого λE  не дорівнює 0, тобто повна 

ширина смуги пропускання. 

Щоб спростити вираз, чутливість s  вважаємо рівномірною на всій 

чутливій площі приймача A , тобто: 

 

( ) ( )λλ syxs =,,  (3.3) 

 

Таким чином, чутливість s  більше не залежить від позиції приймача, 

тобто: 

 

( ) ( ) ( )∫∫ ⋅⋅⋅=∆
∆ A

ddAyxEsAV λλλλλλ λ
λ

,,,,, 00 . (3.4) 
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Рис. 3.2. Оптична схема для визначення енергетичної спектральної 

чутливості приймача: 1 – чутлива поверхня приймача; 2 – вихідний промінь 

монохроматора; 3 – оптична вісь 

 
Вираз для потоку випромінення в межах вихідного променя 

монохроматора, що потрапляє на приймач, має такий вигляд: 

 

( ) ( )∫ ⋅=
A

пр dAyxEФ λλλλ λλ ,,,, 00, . (3.5) 

 

Інтеграл енергетичної освітленості на площі поверхні є функцією 

спектральної потужності випромінення системи компаратора на приймачі: 

 

( ) ( ) ( ) ( )λλλτλλλλ λλλ ,,,,, 000, ФdAyxEФ
A

пр ⋅=⋅= ∫ , (3.6) 

 

де ( )λλλ ,0Ф  – потужність випромінення на виході з монохроматора; 
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( )λτ  – спектральний коефіцієнт пропускання оптичної системи (зокрема 

повітря) між монохроматором і приймачем. 

Якщо розглянути лише спектральну залежність сигналу для будь-якої 

площі A , рівняння вимірювання набуде такого вигляду: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) λλλλτλλλ
λ

λ∫
∆

⋅⋅⋅=∆ dФsV ,, 00 . (3.7) 

 

Уведення в рівняння вимірювання апаратної функції ( )λλ −0z  дає змогу 

записати функцію спектральної потужності випромінення монохроматора як 

добуток двох функцій (з відповідною нормалізацією) 

 

( ) ( ) ( )λλλλλ λλ ,00 , eФzФ ⋅−=  (3.8) 
 

де апаратна функція ( )λλ −0z  залежить тільки від різниці між встановленою 

довжиною хвилі на монохроматорі та довжиною хвилі вихідного потоку 

(потужності), а спектральна потужність випромінення λ,eФ  – тільки від 

довжини хвилі потоку. Обидва параметри можна визначити експериментальним 

шляхом. У цьому разі потрібно виконати розгортку виміряного потоку на 

монохроматорі. Отже, вихідний сигнал можемо записати таким чином: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) λλλλλτλλλ
λ

λ∫
∆

⋅⋅−⋅⋅=∆ dФzsV e,00, . (3.9) 

 

Якщо множник λτ ,eФs ⋅⋅  приблизно постійний (або лінійний) 

у спектральному діапазоні, для якого апаратна функція ( )λλ −0z  істотна (тобто 

в межах λ∆ ), і z  приблизно симетрична щодо 0λ , то попередній вираз можемо 

записати в такому вигляді: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) λλλλλτλλλ
λ

λ ∫
∆

⋅−⋅⋅⋅≅∆ dzФsV e 00,000, . (3.10) 
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Водночас припускаємо те, що апаратна функція ( )λλ −0z  не змінюється в 

разі зміни налаштування довжини хвилі 0λ  на монохроматорі. Мова йде про те, 

що дисперсія залишається однаковою для всіх довжин хвиль, тому апаратну 

функція вимірюють лише один раз. 

Рівняння (3.9) придатне винятково для ідеального монохроматора. 

Реальний монохроматор унаслідок недосконалості конструкції монохроматора 

й іншої оптики має спектральне розсіяне світло. Це світло зовні спектрального 

діапазону λ∆ , яке розсіюється у вихідну щілину та позначається на 

вимірюваному сигналі. Додавши до рівняння компонент розсіяного світла 

( )0,λλ∆рсV , отримуємо: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫
∆

∆+⋅−⋅⋅⋅≅∆
λ

λ λλλλλλλτλλλ 000,000 ,, рсe VdzФsV , (3.11) 

де 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫
∆≠

⋅⋅⋅−⋅≅∆
λλ

λ λλλτλλλλλ dФzsV eрс ,00, . (3.12) 

 

Компонент рсV  у системах радіометричних вимірювань, особливо в 

системі з подвійним монохроматором, є здебільшого незначним, тому ним 

переважно нехтують під час вимірювань. Зауважимо, що цей компонент 

обов’язково має бути відображений у розрахунку оцінки невизначеності. 

Інтеграл, що залишився в першому члені, можна об’єднати з множником 

«спектральний потік» λ,eФ , що вможливить отримання виразу для потужності 

λФ′ , яка виходить із монохроматора: 

 

( ) ( ) ( ) ( )λλλλλλλ λ
λ

λλ ,00,0 ФdzФФ e ≅⋅−⋅=′ ∫
∆

. (3.13) 

 

Із огляду на (3.13) можемо записати рівняння вимірювання для визначення 

спектральної чутливості приймача випромінення: 
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( ) ( ) ( ) ( )0000, λλτλλλ λФsV ′⋅⋅≅∆  (3.14) 
 

Перед тим як виводити робоче рівняння вимірювання для устави 

компаратора, важливо розглянути наближення і допущення, які були прийняті в 

ході виведення загального рівняння вимірювання (3.14). 

 

3.1.1 Прийняті наближення та допущення 

Рівняння вимірювання передбачає рівномірність чутливості s  у межах 

площі A  пучка випромінення, яке виходить із монохроматора. Досягти цього 

дає змогу механічне або оптичне зменшення площі .A  Таким чином чутливість 

s  у межах площі A  стає рівномірною. Як наслідок величина потоку 

(потужності), яка дістається приймача, є обмеженою, що не впливає на 

вимірювання чутливості звичайних фотодіодів. Відхилення від наближення 

становлять компонент невизначеності. 

Низку припущень прийнято щодо системи компаратора, передусім 

монохроматора [87]. Припускаємо, що дисперсія є однаковою для всіх довжин 

хвиль, а апаратна функція ( )λλ −0z  не змінюється зі зміною довжини хвилі 

монохроматора 0λ . Викладені припущення не відображені в аналізі 

невизначеності, оскільки їхній сумарний вплив є незначним. Отже, виміривши 

( )λλ −0z  лише раз для окремого монохроматора, отримані значення придатні 

для використання в усьому спектральному діапазоні. Окрім того, припускаємо, 

що оптичні аберації, розсіювання та дифракція є тотожними, незалежно від 

зміни довжини хвилі λ  монохроматичного джерела в межах смуги пропускання 

монохроматора ,λ∆  так і налаштування довжини хвилі монохроматора 0λ  у 

межах довжини хвилі монохроматичного джерела .λ  Припускаємо також, що 

( )λλ −0z  наближається до симетричної щодо 0λ . 

Наступне припущення полягає в тому, що множник λτ ,eФs ⋅⋅  приймається 

як лінійний у межах смуги пропускання монохроматора λ∆ . На практиці це 

здійснюється шляхом зменшення ширини щілини доти, доки λ,eФs ⋅  є лінійним 
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у межах .λ∆  Зменшення смуги пропускання також зменшує величину 

оптичного потоку (світлового потоку), який доходить до приймача, але це не є 

обмеженням для типових вимірювань. 

Розсіяне світло – світло яке потрапляє до пучка зовні смуги пропускання 

монохроматора λ∆ . Величина розсіяного світла значною мірою залежить від 

конструкції монохроматора. 

Просторово-розсіяне світло – світло, яке виходить із вихідної щілини 

монохроматора та розсіюється поза межами площі пучка A  на поверхні 

приймача. Величина просторово-розсіяного світла залежить від якості й умов 

використання оптики на шляху пучка. 

Варто зазначити, що помилок, спричинених просторово-розсіяним світлом, 

не виникає в разі використання еталонного та досліджуваного приймачів із 

однаковим розміром чутливої поверхні чи з площею чутливої поверхні, 

набагато більшою за площу перетину пучка променів A . 

 

3.2 Метод заміщення: загальні поняття 

Вихідний сигнал Y  приймача з лінійною чутливістю в загальному вигляді 

можна записати як: 

 

xxx XsY ⋅= , (3.15) 
 

де xY  – сигнал (наприклад в А) від приймача; 

xs  – чутливість приймача (наприклад в А/Вт); 

xX  – вхідна величина, яка впливає на приймач (наприклад у Вт). 

Отже, сигнал від еталонного приймача з відомою чутливістю етs  можемо 

знайти з такого рівняння: 

 

ететет XsY ⋅= . (3.16) 
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Розділивши (3.15) на (3.16), отримуємо: 

 

ет

x

ет

x

ет

x
X
X

s
s

Y
Y

⋅= . (3.17) 

 

Якщо вхідна величина X  для кожної системи прийнята за константу, то 

вираз для визначення чутливості приймача xs  набуде такого вигляду: 

 

ет
ет

x
x s

Y
Ys = . (3.18) 

 

Таким чином, за використання методу заміщення чутливість еталонного 

приймача етs  масштабується відношенням вихідних сигналів приймачів. 

Інакше кажучи, еталонний приймач визначає кількість потужності X [Вт], яка 

впливає на досліджуваний приймач. 

 

3.2.1 Метод заміщення для фотоприймача 

Вимірювання чутливості фотоприймача методом заміщення можна 

виконати за допомогою (3.18) і такого обладнання: широкосмугове джерело 

випромінення, монохроматор, фокусувальна оптика та еталонний приймач із 

відомою спектральною чутливістю. Блок-схема методу заміщення для 

фотоприймача наведена на рис. 3.3 [87]. 

Потужність випромінення джерела (потік) Ф  – випромінення, яке 

потрапляє до монохроматора. Спектральна потужність випромінення λФ  – 

потужність випромінення, що виходить із монохроматора, а τ  – коефіцієнт 

пропускання всіх оптичних елементів, зокрема повітря, на шляху пучка 

випромінення від монохроматора до приймача. Спектральна потужність 

випромінення, якою опромінюються приймачі, є такою: λλ τ ФФпр ⋅=, . 
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Джерело 
випромінення Монохроматор Оптика Досліджуваний 

приймач

Еталонний 
приймач

λλ τ ФФпр ⋅=,λФФ

 
Рис. 3.3. Блок-схема методу заміщення для фотоприймача 

 

Використання виразу (3.18) передбачає стабільність потоку джерела 

випромінення в часі. Указана вимога виконується для таких джерел світла, як 

лампи розжарення (наприклад галогенові лампи розжарення). 

Підставити приймачі під промінь можна двома шляхами: почерговим 

підставлянням приймачів на кожній довжині хвилі та почерговим скануванням 

усього спектрального діапазону для кожного приймача. Переваги першого 

методу полягають в тому, що на результати не впливає зміна дрейфу джерела 

в межах вимірювань на одній довжині хвилі. У такому випадку вимірювання 

потребують набагато більше часу. Другий метод піддається можливому впливу 

дрейфу джерела випромінення під час сканування на довжинах хвиль, але є 

значно швидшим. 

 

3.2.2 Метод заміщення з використанням приймача-свідка 

Похибки вимірювання, що виникають унаслідок флуктуацій потужності 

джерела випромінення, можна мінімізувати шляхом уведення в оптичну схему 

устави роздільника пучка та приймача-свідка. Метод заміщення з приймачем-

свідком [87] наведено на рис. 3.4. λλ ττ ФФ роздільнпр ⋅⋅= .,  – потужність, яку 

отримує приймач; λλ τρ ФФ роздільнсв ⋅⋅= .,  – потужність, яку отримує приймач-

свідок. .роздільнτ  і .роздільнρ  – коефіцієнти пропускання та відбиття роздільника 

пучка світла відповідно. 
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Джерело 
випромінення Монохроматор Оптика Досліджуваний 

приймач

Еталонний 
приймач

Роздільник

Приймач-
свідок

λλ ττ ФФ роздільнпр ⋅⋅= .,

Ф λФ λτ Ф⋅

λλ τρ ФФ роздільнсв ⋅⋅= .,

 

 
Рис. 3.4. Блок-схема методу заміщення з використанням приймача-свідка 

 

Уважається, що приймач-свідок та роздільник пучка залишаються 

стабільними в процесі вимірювань. Таким чином, сигнал приймача-свідка 

можна використати для нормалізації сигналу від досліджуваного та еталонного 

фотоприймачів. 

 

3.3 Рівняння вимірювання для устави компаратора 

Якщо у (3.14) відкинути λ  і для полегшення візуального сприйняття 

змінити індекси, повний сигнал xповнV .,  приймача x  та перетворювача струм – 

напруга дорівнюватиме: 

 

xтемнxxxxxповн VФGsV .,., +⋅⋅⋅= τ , (3.19) 
 

де xs  – спектральна чутливість приймача за потужністю, А/Вт; 

xG  – величина посилення перетворювача струм – напруга, В/А; 

xτ  – коефіцієнт пропускання всіх оптичних елементів (зокрема повітря) 

між монохроматором і приймачем; 

xФ  – потужність випромінення, що виходить з монохроматора, Вт; 

xтемнV .,  – темновий струм, В. 
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Чистий сигнал приймача, викликаний винятково впливом випромінення 

з монохроматора, виглядає таким чином: 

 

xxxxxтемнxповнx ФGsVVV ⋅⋅⋅=−= τ.,., . (3.20) 
 

Рівняння вимірювання для методу підставляння з приймачем-свідком 

записується з огляду на коефіцієнти пропускання та відбиття роздільника пучка 

світла .роздільнτ  та .роздільнρ  [87]. Сигнал від досліджуваного приймача x  та 

приймача-свідка xсв.  дорівнюватиме: 

 

xxxроздільнxxxтемнxповнx ФGsVVV ⋅⋅⋅⋅=−= ττ ..,.,  (3.21) 
та 

xxxроздільнxсвxсвxсвтемнxсвповнxсв ФGsVVV ⋅⋅⋅⋅=−= τρ .....,..,. . (3.22) 
 

Відношення цих двох сигналів дорівнюватиме: 

 

xxxроздільнxсвxсв

xxxроздільнxx

xсв

x
x ФGs

ФGs
V
VR

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==

τρ
ττ

...

.

.
, (3.23) 

 

де xxxроздільн Ф⋅⋅ττ .  – частина потоку, яка потрапляє на досліджуваний 

приймач; 

xxxроздільн Ф⋅⋅τρ .  – частина потоку, що потрапляє на приймач-свідок. 

Відношення для двох сигналів від еталонного приймача та приймача-

свідка матиме подібний вигляд: 

 

етететроздільнетсветсв

етететроздільнетет

етсв

ет
ет ФGs

ФGs
V
VR

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==

τρ
ττ

...

.

.
. (3.24) 

 

Розділивши (3.23) на (3.24), отримаємо: 
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етететроздільнетет

етететроздільнетсветсв

xxxроздільнxсвxсв

xxxроздільнxx

ет

x
ФGs
ФGs

ФGs
ФGs

R
R

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=

ττ
τρ

τρ
ττ

.

...

...

. . (3.25) 

 

Із (3.25) бачимо, що приймач-свідок нівелює зміни потоку джерела світла в 

проміжках часу між вимірюванням досліджуваного та еталонного приймачів. 

Оскільки пропускання та відбивання роздільника пучка, чутливість приймача-

свідка й коефіцієнт посилення перетворювача струм-напруга протягом 

вимірювань стабільні, наведені параметри скорочуються [87]. Із огляду на це 

вираз виглядає таким чином: 

 

етет

xx

ет

x
Gs
Gs

R
R

⋅
⋅

= . (3.26) 

 

Виразивши рівняння через спектральну чутливість досліджуваного 

приймача та підставивши відношення виміряних сигналів, отримуємо: 

 

ет
x

ет

етсв

ет

xсв

x

ет
x

ет

ет

x
x s

G
G

V
V
V
V

s
G
G

R
Rs ⋅⋅=⋅⋅=

.

.  (3.27) 

 

Незважаючи на те, що вказана форма рівняння вимірювання є робочою, 

вона залишається у загальному вигляді такою: 

 

ет
ет

x
x s

Y
Ys ⋅= . (3.28) 

 

Залежно від того, як відкалібровано монохроматор за довжиною хвилі, 

якщо криві чутливості досліджуваного та еталонного приймачів мають різний 

нахил, може знадобитися поправка. Якщо під час калібрування довжини хвилі 

монохроматора використано центроїдну довжину хвилі смуги пропускання, 
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потреба в поправках відсутня. Якщо використано пікову довжину хвилі, 

потрібно ввести поправку [87]: 

 

..фапет
x

ет

ет

x
x Cs

G
G

R
Rs +⋅⋅= , (3.29) 

 

де ..фапC  – поправочний коефіцієнт для коригування похибки, спричиненої 

апаратною функцією. 

Подібно до похибки, спричиненої розсіяним світлом, похибка смуги 

пропускання чинить незначний вплив. Із огляду на це в робочому рівнянні 

вимірювання її можна проігнорувати та розглядати як компонент 

невизначеності. 

 

3.4 Опис складу устави 

Процедуру передавання одиниці можна виконати на розробленій 

установці-компараторі (рис. 3.5), що ґрунтується на методі заміщення [88]. 

7
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2

СВ
4

3

5

 

 
Рис. 3.5. 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 
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Устава складається з монохроматора та юстувального столу з лінійним 

переміщенням, на який установлюють еталонний та досліджуваний приймачі. 

 

3.4.1 Трап-детектор 

Як еталонний використовують приймач із лінійною спектральною 

характеристикою чутливості, високим відношенням сигнал – шум, високою 

однорідністю чутливості чутливої поверхні датчика. 

З поміж існуючих сучасних типів датчиків найбільш придатним для 

використання як еталонного приймача є трап-детектор [89]. 

Окремі типи фотодіодів мають внутрішню квантову ефективність, 

наближену до одиниці у видимій частині спектра. Отже, спектральну 

чутливість цих фотодіодів можемо описати за допомогою такого виразу (3.30): 

 

( ) ( )
hc

eS iλερλ −
=

1 , (3.30) 

 

де ρ  – виміряний коефіцієнт дзеркального відбиття випромінення від 

чутливої поверхні фотодіода (дифузна складова приймається незначною); 

iε  – внутрішня квантова ефективність фотодіода; 

λ  – довжина хвилі вимірюваного випромінення, нм; 

e  – заряд електрона, А∙с; 

h  – стала Планка, Дж∙с; 

c  – швидкість світла, м/с. 

Якщо ,1=iε  відносна спектральна чутливість фотодіода такого типу 

залежить лише від коефіцієнта відбиття його поверхні та довжини хвилі 

впадного випромінення. Обидва параметри легко виміряти. Вплив коефіцієнта 

відбиття можна нівелювати, розмістивши кілька фотодіодів за принципом 

«пастки» (англ. trap), тобто таким чином, щоб відбите випромінення від одного 

з них потрапляло на інший. Сумарне значення фотоструму всіх фотодіодів 

цього детектора дає змогу визначити спектральну чутливість, яка буде 
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пропорційною до довжини хвилі з невизначеністю менше ніж 0,05 %. Із огляду 

на викладене вище стає зрозуміло, чому вказаний тип детекторів називають 

самокалібрувальними. 

Передбачувана спектральна чутливість робить трап-детектори придатними 

для використання як первинні еталони одиниці відносної спектральної 

чутливості за забезпечення безпрецедентної точності. Вони застосовуються 

також як вторинні еталони одиниці абсолютної спектральної чутливості. 

Водночас їхнє калібрування виконують за кріогенним радіометром. 

Розроблений трап-детектор (рис. 3.6) [90] складається з трьох кремнієвих 

фотодіодів Hamamatsu S1337-1010BQ, які мають квантовий вихід майже 100 %. 

Фотодіоди змонтовано в просторовій конфігурації, що дає змогу кожне 

відбиття від чутливої поверхні кожного фотодіода спрямувати на наступний 

(рис. 3.7). Унаслідок цього відбувається п’ятиразове відбиття вхідного 

випромінення. 

Таким чином, трап-детектор вможливлює майже стовідсотково 

перетворити енергію вимірюваного випромінення на фотострум. Окрім цього, 

подібна конфігурація розміщення фотодіодів суттєво зменшує вплив 

поляризації випромінення на результати вимірювань. 

 

 
Рис. 3.6. Трап-детектор 
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б)  

Рис. 3.7. Оптична схема трап-детектора (а) та просторове розташування 

фотодіодів (б) 

 

Оскільки трап-детектор має відому ампер-ватну чутливість на кожній 

довжині хвилі, значення потужності випромінення на кожній довжині хвилі 

спектрального діапазону можемо знайти за таким виразом: 

 

( )λλ
ет

ет
ТДe s

IФ =,. , (3.31) 

 

де етI  – виміряний фотострум, А; 

( )λетs  – чутливість трап-детектора на довжині хвилі λ , А/Вт. 

Згідно зі свідоцтвом про метрологічну атестацію трап-детектора в ННЦ 

«Інститут метрології» (дод. А) трап-детектор дає змогу передавати одиницю 

середньої потужності в діапазоні від 9101 −⋅  до 12101 −⋅  Вт у видимому діапазоні 

випромінення. Межа основної відносної похибки вимірювання складає ±0,2 %. 

Вимога забезпечення вимірювання значень величини потужності за 

спектром зумовлює використання методу заміщення, відповідно до якого на 

кожній установленій довжині хвилі почергово вимірюють потужність 

випромінення за допомогою еталонного та досліджуваного приймачів. За 

кожної зміни довжини хвилі потрібно максимально точно відтворити 
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положення приймачів. Із цією метою використовують здебільшого прецизійні 

лінійні переміщення та юстувальні пристрої. 

Правильна робота трап-детектора передбачає повне поглинання 

вимірюваного випромінення чутливою поверхнею фотодіодів. У такому 

випадку варто звернути увагу та виконати дві вимоги. По-перше, забезпечити 

форму і розбіг пучка вимірюваного випромінення, за якого переріз пучка 

випромінення на фотодіодах не виходить за межі чутливої поверхні протягом 

усього шляху проходження в трап-детекторі. По-друге, забезпечити 

встановлення кута падіння випромінення, за якого пучок проходить через 

центри чутливих поверхонь фотодіодів. 

Зазначені умови достатньою мірою задовольняються за застосування лінз 

та апертур для формування пучка випромінення, а також юстувального 

пристрою для вирівнювання трап-детектора по відношенню до пучка променів, 

які виходять із оптичної системи монохроматора. 

Окрім точності юстування вхідного променя, на результати вимірювань 

трап-детектором суттєво впливає температура навколишнього середовища. 

Щоб мінімізувати цей вплив, у розроблений трап-детектор інтегровано систему 

автоматичної терморегуляції. 

 

3.4.2 Юстувальний стіл із лінійним переміщенням 

Лінійне переміщення зазвичай складається з напрямних рейок, кареток, що 

переміщуються рейками, та закріпленого на каретках столика з юстувальними 

пристроями. Як пристрій, що забезпечує переміщення та дає змогу досягти 

високої повторюваності положення юстувального столу, використовують 

гвинтові пари й крокові двигуни з програмним управлінням. Таким чином 

уможливлюється досягнення роздільної здатності переміщення в кілька сотень 

нанометрів, що знижує похибку відтворення позиції щодо мінімального 

значення. 

Оскільки трап-детектор має високу чутливість, юстувальний стіл та 

змонтовані на ньому еталонний трап-детектор і фотодіод чи фотометрична 
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голівка мають бути добре захищеними від зовнішнього світла. Указана вимога 

задовольняється за встановлення компаратора в світлонепроникний захисний 

кожух (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Лінійне переміщення в захисному кожусі 

 

Із метою зменшення розсіяного світла всередині кожуху внутрішню 

поверхню вкривають дифузною чорною фарбою. 

 

3.4.3 Монохроматор 

Із метою виділення потоку випромінення на одній довжині хвилі спектра 

джерела здебільшого використовують монохроматор. На відміну від інших 

засобів дисперсії випромінення, зокрема набору фільтрів, монохроматор дає 

змогу в разі потреби змінювати крок сканування за спектром. Сучасні 

модифікації монохроматорів уможливлюють також автоматичне сканування, 

що значно скорочує час калібрування. Таким чином вплив зміни характеристик 

випромінювача з часом зменшується. 
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Щоб установити значення потужності ( )λλ,eФ , потрібно задати на 

монохроматорі безкінечно вузьку смугу пропускання. Будь-який 

монохроматор, однак, здатен пропускати лише діапазон довжин хвиль на 

спектральній смузі кінцевих розмірів. Для встановленої довжини хвилі 0λ  

пропускання монохроматора є функцією як ,0λ  так і довжини хвилі λ  впадного 

випромінення. Наведену залежність називають апаратною функцією 

монохроматора [91, 92]. 

Узяти до уваги вплив апаратної функції на результати вимірювання дає 

змогу нещодавно розроблений метод, який, на відміну від відомого методу 

Штерна-Штерна [93], можна застосовувати до апаратної функції будь-якої 

форми та який не потребує відповідності кроку сканування смузі пропускання 

монохроматора [94, 95, 96]. 

Приймемо, що реальні величини спектрального розподілу джерела 

випромінення будуть 1−S , 0S  та 1S  на суміжних довжинах хвиль 1−λ , 0λ  та 1λ , 

як зображено на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Апаратна функція довільної форми ( )0,λλS  монохроматора за 

встановленої довжини хвилі 0λ  
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Виміряне значення величин позначимо 1−M , 0M  та 1M . Коли апаратна 

функція ( )λλ −0z  перебуває в межах від 1−λ  до 1λ , виміряне значення 0M  

співвідноситься з реальними величинами 1−S , 0S  та 1S  таким чином: 

 

1100110 SaSaSaM ++= −− . (3.32) 
 

Припускаємо, що спектральний розподіл у межах 1−λ  до 1λ  

є квадратичною функцією: 

 

( ) 2λλλ cbaS ++= . (3.33) 
 

Із огляду на це три коефіцієнти знаходимо в такий спосіб: 
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1 2
1 IIa , (3.34) 

де 

( )∫ −= λλλ dzI 00 ; ( )∫ −= λλλλ dzI 01 ; ( )∫ −= λλλλ dzI 2
02 . (3.35) 

 

Вираз (3.35) розраховується числовим методом для будь-якої форми 

апаратної функції. Після знаходження коефіцієнтів 1−a , 0a , 1a  аналогічні 

рівняння формуються для п’яти сусідніх точок: 2−M , 1−M , 0M , 1M , 2M . 

Зважаючи на те, що 33 −− = MS  та ,33 MS =  значення 0S  (скориговане для 

нульової апаратної функції) розраховуємо таким чином: 

 

22110011220 MbMbMbMbMbS ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= −−−− , (3.36) 
де 

X
ab

2
1

2
−

− = ; 
X

ab 1
1

−
− = ; ;0

0 X
ab =  

X
ab 1

1
−= ; 

X
ab

2
1

2 =  та 11
2
0 2 aaaX −−= .  

 

Оскільки метод є числовим, його застосовують для апаратної функції будь-

якої форми, що може бути нелінійною, асиметричною та збігатися чи ні з 
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інтервалом сканування, однак із припущенням, що функція ( )λS  є гладкою, 

тобто описується квадратичною функцією в межах смуги пропускання. 

 

3.4.4 Джерело випромінення 

Як джерело випромінення для монохроматора застосовують галогенову 

лампу розжарення 400 Вт, що має безперервний спектр та достатню 

потужність, щоб забезпечити потрібне значення потужності випромінення в 

межах видимого діапазону спектра. Останнє є особливо актуальним для 

короткохвильового схилу функції ( )λV  фотодатчика, якому передається 

одиниця світлового потоку. 

Лампа вмикається на постійний стабілізований струм. Щоб запобігти 

пошкодженню лампи, її вмикають поступово, підвищуючи струм протягом 

майже 30 с до значення, указаного в технічних характеристиках. Після 

встановлення робочого струму лампа для стабілізації її параметрів перед 

виконанням вимірювання має відпрацювати приблизно 10 хв в номінальному 

режимі. 

 

3.4.5 Робочий еталон 

Як робочий еталон використовують фотометричну голівку з кремнієвим 

фотодіодом Hamamatsu S1337-1010BR та прецизійною апертурою. 

Фотодіоди Hamamatsu серії S1337 є досить поширеними 

й використовуються в радіометричних еталонах. Лінійність, рівномірність 

чутливості активної поверхні та стабільність параметрів цих фотодіодів 

достатньо добре вивчені й описані [69, 70, 71]. 

 

3.5 Оцінювання невизначеності 

Окрім компонентів невизначеності, що приходять безпосередньо з 

рівняння вимірювання, є компоненти, що пов’язані з невизначеністю 
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встановлення довжини хвилі в монохроматорі, довгострокової стабільності 

робочих еталонів, а також наближення та допущення, зроблені при розробці 

рівняння вимірювання. 

Оцінювання невизначеності вимірювання для визначення спектральної 

чутливості приймача виконуємо відповідно до [97, 98, 99]. 

 

3.5.1 Розрахунок невизначеності з рівняння вимірювання 

Невизначеність розраховуємо за рівнянням вимірювання (3.27). 

Загалом результат вимірювань y  можна подати у вигляді функціональної 

залежності f  від N  вхідних величин ix , тобто: 

 

( )Nxxxfy ,...,, 21= . (3.37) 
 

Якщо вхідні величини некорельовані, сумарна стандартна невизначеність 

( )yuc  буде виражена законом поширення невизначеності в такому вигляді: 

 

( ) ( )∑
=
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i
c xu

x
fyu

1

2

, (3.38) 

 

де ixf ∂∂  – відношення похідних, які є коефіцієнтами чутливості; 

( )yuc  – стандартні невизначеності кожної з вхідних величин ix . 

Наведений метод також називають методом квадратного кореня суми 

квадратів. 

Коли функціональна залежність містить множники і частки, як описане 

вище рівняння вимірювання, відносна сумарна стандартна невизначеність 

( )yu віднc .,  набуде більш зручного вигляду: 
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де ( ) ( )ixfy ∂∂⋅1  – відносний коефіцієнт чутливості. 

Розширену невизначеність U  розраховуємо шляхом множення ( )yuc  на 

коефіцієнт охоплення k : 

 

( )yukU c⋅= , (3.40) 
 

де k  обирається відповідно до бажаного рівня довіри. 

Заміна ( )yuc  на відносну сумарну стандартну невизначеність ( )yu віднc .,  дає 

відносну розширену невизначеність yUUвідн =. . Коефіцієнт охоплення 2=k , 

тобто інтервал визначеної U  має рівень довіри майже 95 % [98]. 

Невизначеність спектральної чутливості досліджуваного приймача на 

одній довжині хвилі виглядає таким чином: 
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Відносна невизначеність ( ) xx ssu0  дорівнює: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )етвіднxвіднетвіднетвіднxвіднxвідн suGuGuRuRusu 2

.
2

.
2

.
2

.
2

..,0 ++++= , 

(3.42) 

 

де ( )xRu  – стандартне відхилення середнього значення і-го виміряного 

відношення досліджуваного приймача та приймача-свідка; 



100 

( )етRu  – стандартне відхилення середнього значення і-го виміряного 

відношення еталонного приймача та приймача-свідка; 

i  – кількість виміряних відношень; 

( )етGu  – невизначеність коефіцієнта посилення ПСН еталонного 

приймача; 

( )xGu  – невизначеність коефіцієнта посилення ПСН досліджуваного 

приймача; 

( )етsu  – невизначеність еталонного приймача. 

Значення ( )xRu  та ( )етRu  відображають шум під час вимірювання. 

Стандартна невизначеність ( )етsu  – невизначеність еталонного приймача, 

яка визначається під час передавання одиниці від еталона вищого класу. 

Коефіцієнти посилення етG  і xG  калібровано за допомогою прецизійного 

джерела струму та цифрового вольтметра, аналогічно до методу, описаному 

в пп. 2.6.4. Невизначеність коефіцієнтів посилення ( )етGu  та ( )xGu  є 

квадратним коренем суми квадратів невизначеностей прецизійного джерела 

струму та цифрового вольтметра. 

Перші дві величини невизначеностей належать до типу А, усі інші – до В. 

Якщо під час вимірювання виконано більше ніж одне сканування, вираховують 

середнє значення. Невизначеність середньозваженого значення також 

розраховують як квадратний корінь із суми. Невизначеність для 

середньозваженого значення є показником повторюваності вимірювань. До 

повторного сканування вдаються тоді, коли спостерігається короткочасний 

дрейф досліджуваного приймача. 

Варто зазначити те, що рівняння вимірювання (3.27) має спрощений 

вигляд, оскільки зважає на ідеальність деяких умов вимірювання. На практиці в 

процесі вимірювання приймача наявні додаткові компоненти невизначеності 

характеристик приймача і вимірювальної устави, які потрібно брати до уваги. 

Продовжуючи вираз (3.42) і припустивши, що додаткові внески 

невизначеності є некорельованими, відносну сумарну стандартну 
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невизначеність спектральної чутливості досліджуваного приймача записуємо в 

такий спосіб: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )xвіднnxвіднxвіднxвіднxвіднc sususususu 2
.,

2
.,2

2
.,1

2
.,0., ++++=  . (3.43) 

 

Табл. 3.1 містить всі компоненти невизначеності, які мають бути включені 

в бюджет невизначеності вимірювання фотоприймачів. 

 

Таблиця 3.1 Бюджет невизначеності калібрування робочого еталона 

Позначення Тип Компонент невизначеності 
( )етвідн su .  B Невизначеність еталонного приймача 

( )xвідн Ru .  A Шум у співвідношенні сигналів досліджуваного 
приймача та приймача-свідка 

( )етвідн Ru .  A Шум у співвідношенні сигналів еталонного приймача та 
приймача-свідка 

( )xвідн Gu .  B Коефіцієнт посилення для досліджуваного приймача 
( )етвідн Gu .  B Коефіцієнт посилення для еталонного приймача 
( )xвідн su .,1  B Невизначеність шкали довжини хвилі монохроматора 
( )xвідн su .,2  B Ефект смуги пропускання монохроматора 

( )xвідн su .,3  B Температура навколишнього середовища довкола 
детекторів 

( )xвідн su .,4  B Стабільність еталонного приймача в часі 
( )xвідн su .,5  A Повторюваність вимірювань 

( )xвідн su .,6  B Калібрування цифрових вольтметрів, що 
використовуються для вимірювання xR  та етR  

( )xвідн su .,7  B Ефект спектрального розсіяного світла 
( )xвідн su .,8  A Інші компоненти невизначеності (просторова 

нерівномірність чутливості тощо) 
 

3.5.2 Невизначеність монохроматора 

Внесок невизначеності довжини хвилі в невизначеність вимірювання 

спектральної чутливості пропорційний відношенню сигналу досліджуваного 

приймача та сигналу еталонного приймача до сигналу приймача-свідка – 

λddrx , де ( ) ( ) ( )λλλ етx RRr = , де λddrx  є коефіцієнтом чутливості. Внесок 
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відносної невизначеності ( )xвідн su .,1  розраховуємо як добуток коефіцієнта 

чутливості й стандартної невизначеності ( )λu  довжини хвилі: 

 

( )( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )λ

λλ
λλλ u

r
rrru

ix

ixix
xвідн ⋅

∆
⋅

−
= + 11

1.,1 , (3.44) 

 

де ( )ixr λ  – відношення сигналів на і-ій довжині хвилі; 

( )1+ixr λ  – те саме на наступній довжині хвилі через інтервал 

сканування λ∆ . 

Похибки довжини хвилі здебільшого скорочуються тоді, коли 

досліджуваний і еталонний детектори належать до одного типу та мають 

наближені до ідентичних криві спектральної чутливості ( ) ( )( ).λλ етx RR ≈  Таким 

чином, невизначеність, є переважно незначною для типових вимірювань 

фотодіодів, за винятком діапазонів, у яких крива чутливості різко зростає або 

спадає поряд із забороненою зоною. Указана похибка має також виняткове 

значення для фотодіодів із фільтрами, радіометрів і фотометрів із крутими 

схилами кривої чутливості та/або гострі переходи на робочі/неробочі ділянки 

спектра. 

Окрім цього, варто зауважити, що похибки довжини хвилі виникають у 

випадку, коли смуга пропускання монохроматора є асиметричною. 

Калібрування довжини хвилі виконано за допомогою піку смуги пропускання, 

тому калібрування потребує залучення центроїдної довжини хвилі. 

 

3.5.3 Вплив апаратної функції 

Апаратна функція монохроматора може спричиняти похибки тоді, коли 

крива спектральної чутливості не лінійна в межах повної ширини смуги 

пропускання, а також – суттєві похибки в разі, якщо крива спектральної 

чутливості круто змінюється, наприклад біля ростучих чи спадних частин 

кривої або на піку чи на западині кривої. Виміряна спектральна чутливість 
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становить згортку істинної спектральної чутливості й нормованої апаратної 

функції. На кожній довжині хвилі виміряна чутливість ( )0λвимірянаs  

розраховується як добуток істинної спектральної чутливості ( )λs  та 

нормалізованої апаратної функції ( )λλ −0b , тобто: 

 

( ) ( ) ( )∫ ⋅−⋅=
λ

λλλλλ dbssвиміряна 00 , де ( ) 1=∫
λ

λb . (3.45) 

 

Із метою оцінювання цієї помилки без відомої істинної чутливості ( )λs  

виміряні дані використовують як ( )λs  для апроксимації. Дані спектральної 

чутливості спочатку інтерполюють до інтервалу 1 нм, а функцію ( )λb , що 

зазвичай є трикутною, інтерполюють до інтервалу 1 нм і нормалізують таким 

чином, щоб сума всіх значень ( )λb  дорівнювала одиниці. На наступному етапі 

результат розрахунку суми обчислюють за (3.45). Похибку, що залежить від 

апаратної функції, можемо оцінити за різницею ( )0λвимірянаs  і ( )λs : 

 

( ) ( ) ( )
( )λ

λλ
λε

s
ssвиміряна

віднB
−

= 0
., . (3.46) 

 

Під час вимірювань методом заміщення на цю похибку також можна не 

зважати в тому разі, якщо досліджуваний та еталонний приймачі мають подібні 

криві спектральної чутливості. У цьому випадку можемо розрахувати відносні 

похибки для досліджуваного приймача ( )( )λε .., дослвіднB  та еталонного приймача 

( )( )λε етвіднB .,  і знайти похибку заміщення під час вимірювання досліджуваного 

приймача: 

 

( ) ( ) ( )λελελε етвіднBдослвіднBзаміщB .,..,., −= . (3.47) 
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Якщо похибку смуги пропускання не коригують, прогнозовані похибки 

перетворюються на стандартну невизначеність із прямокутним розподілом, 

тобто: 

 

( ) ( )
3

.,
.,2

λε заміщB
xвідн su = . (3.48) 

 

3.5.4 Навколишня температура 

Температура для фотодіодів Hamamatsu серії S1337 значною мірою 

впливає на невизначеність винятково в близькому інфрачервоному діапазоні 

(>960 нм). 

Зважаючи на те, що трап-детектор під час вимірювань має постійну 

температуру завдяки термостабілізації, робочий еталон оснащено фільтром, що 

«відсікає» ближній і дальній інфрачервоний діапазон, а також беручи до уваги 

результати вимірювань впливу температури на показання фотодіода Hamamatsu 

S1337-1010BQ (див. пп. 2.6.3.4), вплив коливань зовнішньої температури на 

результати вимірювання не розглядаємо. 

 

3.5.5 Відтворюваність вимірювань 

Повторюваність результатів під час повторного вимірювання протягом 

трьох днів, за умови повторного встановлення та юстування приймачів, а також 

коливань навколишньої температури розраховуємо як статистичну 

невизначеність (тип А). Компонент невизначеності є відносним стандартним 

відхиленням трьох сканувань. 

 

3.6 Калібрування робочого еталона 

Перед калібруванням робочий еталон (див. пп. 3.4.5) установлюють на 

юстувальний стіл і виконують юстування щодо вихідного променя 
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випромінення монохроматора. Водночас пляма пучка випромінення має 

перебувати в центрі апертури приймача. 

Монохроматор налаштовують на ширину вихідної щілини монохроматора 

≤ 5 нм та крок сканування ≤ 5 нм. Водночас розміри кроку сканування та 

ширини смуги пропускання мають бути рівними. Поруч із робочим еталоном на 

відповідний юстувальний пристрій юстувального столу встановлюють трап-

детектор, який закріплюють гвинтом-фіксатором. 

Випромінення, що виходить із вихідної щілини монохроматора, проходить 

крізь коліматор, який формує паралельний пучок. Максимальний розмір 

перетину колімованого пучка випромінення не перевищує 6,5 мм у площині 

прицільного пристрою ТД. 

Колімований пучок випромінення проходить крізь роздільник та 

розпадається на два промені, один із яких скеровується на приймач-свідок, а 

другий – на еталонний чи досліджуваний приймач випромінення (див. рис. 3.5). 

Після вмикання джерела світла монохроматора, його витримують 

протягом 10 хв, щоб лампа увійшла в робочий режим, тобто стабілізувався 

потік випромінення. Термостат трап-детектора має стабілізувати температуру 

фотодіодів, що потребує приблизно 10–15 хв. Загальний час на вихід у робочий 

режим всіх приладів, що належать до складу компаратора та досліджуваного 

фотометра, – 30 хв. 

Процес вимірювання полягає у вимірюванні напруги на виході ПСН трап-

детектора в межах видимого діапазону з кроком 5 нм. Після цього результати 

зберігають та вимірюють напругу на виході ПСН досліджуваного фотометра за 

аналогічних налаштувань монохроматора. 

Отримані результати зберігають на ПК і обчислюють спектральну 

енергетичну чутливість робочого еталона за (3.27). 

Знаючи спектральну енергетичну чутливість фотометра, за (3.1) достатньо 

легко знайти інтегральну величину світлового потоку, виміряного за 

допомогою фотометра під час калібрування. Водночас за допомогою точного 
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значення площі апертури можна розрахувати інтегральне значення освітленості 

vE  у площині вхідного отвору робочого еталона за такою формулою: 

 

вим

v
v A

ФE = , (3.49) 

 
де vФ  – світловий потік, лм; 

вимA  – виміряне значення площі прецизійної апертури фотометра, м2. 

Таким чином за допомогою устави компаратора калібрують фотометр за 

освітленістю. Інтегральне значення чутливості за освітленістю каліброваного 

робочого еталона дорівнює 91042,4 −⋅=етS  А/лк. 

Оцінювання невизначеності виконують згідно з пп. 2.5. Відповідно до 

результатів оцінювання відносна розширена невизначеність калібрування 

робочого еталона за освітленістю склала %4,0=U  за коефіцієнта 

охоплення 2=k . 

 

3.7 Калібрування фотометра устави LGF-C-42 

Калібрування фотометра устави LGF-C-42 виконують за робочим еталоном 

із залученням методу заміщення без використання приймача-свідка. Указаний 

метод дає змогу виконувати вимірювання достатньо швидко, на відміну від 

калібрування робочого еталона, у якому використовують монохроматор. 

Водночас джерело випромінення увімкнене в коло стабілізатора постійного 

струму, тому має незначні зміни потоку під час вимірювання. 

Щоб виконати 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 (рис. 3.10). 

Юстування фотометрів щодо джерела світла виконують за допомогою 

юстувального лазера. До площини апертури фотометрів прикладають скляну 
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пластинку, від якої відбивається промінь лазера в зворотному напрямку. 

Юстування вважають завершеним, якщо відбитий промінь потрапляє на місце 

свого виходу з лазера. Процедуру виконують послідовно для кожного 

приймача, після чого останні фіксують у цьому положенні в юстувальних 

пристроях. 

 

 
Рис. 3.10. Калібрування фотометра устави LGF-C-42 

 

В загальному вигляді рівняння вимірювання чутливості за освітленістю 

фотометра устави LGF-C-42 аналогічне до виразу (3.28). Більш деталізованою 

робочою формою рівняння вимірювання є такий вираз: 

 

( )

( )LGFет
етПСН

ет

ететLGF
LGFПСН

LGF

LGF
l

R
U

Sl
R

U

S
α

α

cos

cos

2

.

2

.

⋅⋅

⋅⋅⋅
= , (3.50) 

 

де LGFU  – напруга на виході ПСН фотометра устави LGF-C-42 (з 

урахуванням темнового фотоструму); 
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LGFПСНR .  – опір ПСН фотометра устави LGF-C-42; 

LGFl  – відстань від джерела випромінення до апертури фотометра устави 

LGF-C-42; 

LGFα  – кут відхилення апертури фотометра устави LGF-C-42 від оптичної 

вісі вимірювання; 

етU  – напруга на виході ПСН робочого еталона (з урахуванням темнового 

фотоструму); 

етПСНR .  – опір ПСН робочого еталона; 

етl  – відстань від джерела випромінення до апертури робочого еталона; 

етα  – кут відхилення апертури робочого еталона від оптичної осі 

вимірювання; 

етS  – чутливість за освітленістю робочого еталона. 

Знайдене значення чутливості за освітленістю каліброваного фотометра 

з фотометричною кулею як дифузором дорівнює 1010804451,1 −⋅=LGFS  А/лк. 

 

3.8 Оцінювання невизначеності калібрування фотометра устави LGF-C-42 

Невизначеність калібрування фотометра устави розраховують за рівнянням 

вимірювання (3.50). Сумарну стандартну невизначеність ( )yuc  обчислюють за 

(3.38). Розширену невизначеність U  розраховують за (3.40). Коефіцієнт 

охоплення – 2=k , тобто інтервал визначеної U  має рівень довіри 95 %. 

Напругу на виході ПСН приймачів випромінення вимірюють за допомогою 

мультиметрів М3500А. Отже, компонент невизначеності вимірювання напруги 

визначають за технічними характеристиками приладу для середнього значення 

серії вимірювань. Водночас не зважають на невизначеність типу А, яка має 

вкрай мале значення. Подібним чином знаходять компонент невизначеності 

вимірювання опору ПСН робочого еталона. 

Невизначеність опору ПСН устави LGF-C-42 знайдено в пп. 2.6.5. 
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Вимірювання відстані між джерелом випромінення й площинами апертур 

фотометрів виконують за допомогою двох інструментів: штангенциркуля та 

лазерного далекоміра. Невизначеність вимірювання відстані розраховують як 

корінь із суми квадратів стандартної невизначеності за типом В для кожного 

виконаного вимірювання. Водночас стандартну невизначеність за типом В 

установлюють із паспортних даних на вимірювальні прилади виходячи із 

прямокутного розподілу похибки. 

Вирівнювання фотометрів на одній осі з джерелом випромінення за 

допомогою юстувального лазера та пластинки, що відбиває світло, дає змогу 

оцінити невизначеність установлення кута фотометрів, яка становить кут між 

променем лазера, що падає на фотометр, і відбитим у зворотному напрямку 

променем. 

Загальний бюджет невизначеності калібрування фотометра 

гоніофотометричної устави LGF-C-42 з оглядом на його характеристики, 

установлені в пп. 2.6.3, наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 Бюджет невизначеності калібрування фотометра устави 

LGF-C-42 

Джерело невизначеності Відносна стандартна 
невизначеність (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 вісі 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 (див. пп. 3.6) 0,203 
Кутова чутливість фотометра 0,005 
Нелінійність фотометра 0,040 
Температурний коефіцієнт (калібрування виконувалося за 
навколишньої температури 18°С) 0,048 

Вплив утомлюваності приймача 0,084 
Вплив модульованого світла 0,058 
Нерівномірність чутливості на поверхні вхідного отвору 
з апертурою 0,237 

Відносна розширена невизначеність калібрування U (k = 2) 0,88 
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Висновки до розділу 

Внаслідок проведеної роботи по даному розділу були здобуті наступні 

досягнення: 

1. Розроблено еталонний трап-детектор, що використовується як носій 

одиниці під час калібрування фотометра – робочого еталона. Еталонний трап-

детектор, атестований у ННЦ «Інститут метрології», забезпечує єдність і 

простежуваність результатів вимірювання до первинного еталона потужності 

випромінення – кріогенного радіометра. 

2. Виготовлено уставу з лінійним переміщенням для передавання одиниці 

абсолютної спектральної чутливості методом заміщення від каліброваного 

еталонного трап-детектора до фотометра – робочого еталона. 

3. Набула подальшого розвитку математична модель процесу передавання 

одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-детектора до 

досліджуваного фотометра з використанням приймача-свідка, що була 

розроблена в NIST [87]. У пропонованій моделі запропоновано застосовувати 

метод, що враховує вплив апаратної функції на результати вимірювання 

шляхом застосування методу, розробленого та опублікованого 

Дж. Гарднером [95]. Указаний метод, на відміну від методу Штерна-Штерна, 

можна застосовувати до апаратної функції будь-якої форми. Окрім того, він не 

потребує відповідності кроку сканування смузі пропускання монохроматора. 

4. Вироблено методику передавання одиниці абсолютної спектральної 

чутливості від трап-детектора до робочого еталона чи будь-якого фотометра. 

5. Виконано передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від 

трап-детектора до робочого еталона та визначено чутливість за освітленістю 

робочого еталона, що дорівнює 91042,4 −⋅=етS  [А/лк]. 

6. Досліджено невизначеності калібрування робочого еталона. Відносна 

розширена невизначеність калібрування чутливості за освітленістю склала 

%4,0=U  ( )2=k , що відповідає результатам світових НМІ. 
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7. Калібровано та визначено чутливість за освітленістю фотометра 

гоніофотометричної устави LGF-C-42 від робочого еталона, яка дорівнює 
1010804451,1 −⋅=LGFS  А/лк. 

8. Проаналізовано невизначеності калібрування фотометра устави 

LGF-C-42. Відносна розширена невизначеність калібрування за освітленістю 

склала %88,0=U  ( )2=k . 
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	Таким чином, одиниця світлових чи енергетичних величин від первинних еталонів передається вимірювальному приладу, тобто відбувається те, що в англомовній літературі називається traceability – простежуваність. Мається на увазі зв’язок між засобом вимірювання та первинним еталоном, що забезпечує єдність і достовірність вимірювань [83].
	Зв’язок світлових і енергетичних величин зазвичай визначаємо за таким співвідношенням:
	,
	(3.1)
	де  – світловий потік;
	 – спектральна густина потужності випромінення, виміряна еталонним приймачем в процесі передавання одиниці;
	 – максимальна світлова ефективність монохроматичного випромінення;
	 – відносна спектральна світлова ефективність випромінення.
	Точне фіксоване значення максимальної світлової ефективності  лм/Вт), що використовується разом із функцією  [84], дає точне значення величини відношення світлового потоку до енергетичного потоку монохроматичного випромінення на будь-якій довжині хвилі в межах існування функції  [85].
	Отже, розв’язання проблеми передавання одиниці від еталонного приймача до вимірювального приладу полягає в зіставленні реакції еталонного приймача та вимірюваного приймача на кожній довжині хвиль потрібного діапазону й визначенні спектральної характеристики відношення фотострум – потік випромінення, що падає на вимірюваний приймач, тобто його спектральної характеристики ампер-ватної чутливості.
	Рівняння вимірювання для визначення спектральної чутливості приймача подібне до рівняння вимірювання спектральної енергетичної освітленості під час вимірювання за допомогою спектрорадіометра на базі монохроматора і вичерпно описане в [86, 87]. У разі його застосування враховуються відмінності у використаних схемах і пристроях.
	Рівняння вимірювання спектральної чутливості виглядає таким чином:
	,
	(3.2)
	де  – вихідний сигнал, В чи А;
	 – функція спектральної енергетичної освітленості на довжині хвилі  для позиції детектора  установленої системою компаратора під час налаштування довжини хвилі  на монохроматорі;
	 – спектральна енергетична чутливість приймача;
	 – площа променя потужності випромінення на приймачі (рис. 3.2);
	 – інтервал довжин хвиль, у межах якого  не дорівнює 0, тобто повна ширина смуги пропускання.
	Щоб спростити вираз, чутливість  вважаємо рівномірною на всій чутливій площі приймача , тобто:
	(3.3)
	Таким чином, чутливість  більше не залежить від позиції приймача, тобто:
	.
	(3.4)
	Рис. 3.2. Оптична схема для визначення енергетичної спектральної чутливості приймача: 1 – чутлива поверхня приймача; 2 – вихідний промінь монохроматора; 3 – оптична вісь
	Вираз для потоку випромінення в межах вихідного променя монохроматора, що потрапляє на приймач, має такий вигляд:
	.
	(3.5)
	Інтеграл енергетичної освітленості на площі поверхні є функцією спектральної потужності випромінення системи компаратора на приймачі:
	,
	(3.6)
	де  – потужність випромінення на виході з монохроматора;
	 – спектральний коефіцієнт пропускання оптичної системи (зокрема повітря) між монохроматором і приймачем.
	Якщо розглянути лише спектральну залежність сигналу для будь-якої площі , рівняння вимірювання набуде такого вигляду:
	.
	(3.7)
	Уведення в рівняння вимірювання апаратної функції  дає змогу записати функцію спектральної потужності випромінення монохроматора як добуток двох функцій (з відповідною нормалізацією)
	(3.8)
	де апаратна функція  залежить тільки від різниці між встановленою довжиною хвилі на монохроматорі та довжиною хвилі вихідного потоку (потужності), а спектральна потужність випромінення  – тільки від довжини хвилі потоку. Обидва параметри можна визначити експериментальним шляхом. У цьому разі потрібно виконати розгортку виміряного потоку на монохроматорі. Отже, вихідний сигнал можемо записати таким чином:
	.
	(3.9)
	Якщо множник  приблизно постійний (або лінійний) у спектральному діапазоні, для якого апаратна функція  істотна (тобто в межах ), і  приблизно симетрична щодо , то попередній вираз можемо записати в такому вигляді:
	.
	(3.10)
	Водночас припускаємо те, що апаратна функція  не змінюється в разі зміни налаштування довжини хвилі  на монохроматорі. Мова йде про те, що дисперсія залишається однаковою для всіх довжин хвиль, тому апаратну функція вимірюють лише один раз.
	Рівняння (3.9) придатне винятково для ідеального монохроматора. Реальний монохроматор унаслідок недосконалості конструкції монохроматора й іншої оптики має спектральне розсіяне світло. Це світло зовні спектрального діапазону , яке розсіюється у вихідну щілину та позначається на вимірюваному сигналі. Додавши до рівняння компонент розсіяного світла , отримуємо:
	,
	(3.11)
	де
	.
	(3.12)
	Компонент  у системах радіометричних вимірювань, особливо в системі з подвійним монохроматором, є здебільшого незначним, тому ним переважно нехтують під час вимірювань. Зауважимо, що цей компонент обов’язково має бути відображений у розрахунку оцінки невизначеності.
	Інтеграл, що залишився в першому члені, можна об’єднати з множником «спектральний потік» , що вможливить отримання виразу для потужності , яка виходить із монохроматора:
	.
	(3.13)
	Із огляду на (3.13) можемо записати рівняння вимірювання для визначення спектральної чутливості приймача випромінення:
	(3.14)
	Перед тим як виводити робоче рівняння вимірювання для устави компаратора, важливо розглянути наближення і допущення, які були прийняті в ході виведення загального рівняння вимірювання (3.14).
	Рівняння вимірювання передбачає рівномірність чутливості  у межах площі  пучка випромінення, яке виходить із монохроматора. Досягти цього дає змогу механічне або оптичне зменшення площі  Таким чином чутливість  у межах площі  стає рівномірною. Як наслідок величина потоку (потужності), яка дістається приймача, є обмеженою, що не впливає на вимірювання чутливості звичайних фотодіодів. Відхилення від наближення становлять компонент невизначеності.
	Низку припущень прийнято щодо системи компаратора, передусім монохроматора [87]. Припускаємо, що дисперсія є однаковою для всіх довжин хвиль, а апаратна функція  не змінюється зі зміною довжини хвилі монохроматора . Викладені припущення не відображені в аналізі невизначеності, оскільки їхній сумарний вплив є незначним. Отже, виміривши  лише раз для окремого монохроматора, отримані значення придатні для використання в усьому спектральному діапазоні. Окрім того, припускаємо, що оптичні аберації, розсіювання та дифракція є тотожними, незалежно від зміни довжини хвилі  монохроматичного джерела в межах смуги пропускання монохроматора  так і налаштування довжини хвилі монохроматора  у межах довжини хвилі монохроматичного джерела  Припускаємо також, що  наближається до симетричної щодо .
	Наступне припущення полягає в тому, що множник  приймається як лінійний у межах смуги пропускання монохроматора . На практиці це здійснюється шляхом зменшення ширини щілини доти, доки  є лінійним у межах  Зменшення смуги пропускання також зменшує величину оптичного потоку (світлового потоку), який доходить до приймача, але це не є обмеженням для типових вимірювань.
	Розсіяне світло – світло яке потрапляє до пучка зовні смуги пропускання монохроматора . Величина розсіяного світла значною мірою залежить від конструкції монохроматора.
	Просторово-розсіяне світло – світло, яке виходить із вихідної щілини монохроматора та розсіюється поза межами площі пучка  на поверхні приймача. Величина просторово-розсіяного світла залежить від якості й умов використання оптики на шляху пучка.
	Варто зазначити, що помилок, спричинених просторово-розсіяним світлом, не виникає в разі використання еталонного та досліджуваного приймачів із однаковим розміром чутливої поверхні чи з площею чутливої поверхні, набагато більшою за площу перетину пучка променів .
	Вихідний сигнал  приймача з лінійною чутливістю в загальному вигляді можна записати як:
	,
	(3.15)
	де  – сигнал (наприклад в А) від приймача;
	 – чутливість приймача (наприклад в А/Вт);
	 – вхідна величина, яка впливає на приймач (наприклад у Вт).
	Отже, сигнал від еталонного приймача з відомою чутливістю  можемо знайти з такого рівняння:
	.
	(3.16)
	Розділивши (3.15) на (3.16), отримуємо:
	.
	(3.17)
	Якщо вхідна величина  для кожної системи прийнята за константу, то вираз для визначення чутливості приймача  набуде такого вигляду:
	.
	(3.18)
	Таким чином, за використання методу заміщення чутливість еталонного приймача  масштабується відношенням вихідних сигналів приймачів. Інакше кажучи, еталонний приймач визначає кількість потужності [Вт], яка впливає на досліджуваний приймач.
	Вимірювання чутливості фотоприймача методом заміщення можна виконати за допомогою (3.18) і такого обладнання: широкосмугове джерело випромінення, монохроматор, фокусувальна оптика та еталонний приймач із відомою спектральною чутливістю. Блок-схема методу заміщення для фотоприймача наведена на рис. 3.3 [87].
	Потужність випромінення джерела (потік)  – випромінення, яке потрапляє до монохроматора. Спектральна потужність випромінення  – потужність випромінення, що виходить із монохроматора, а  – коефіцієнт пропускання всіх оптичних елементів, зокрема повітря, на шляху пучка випромінення від монохроматора до приймача. Спектральна потужність випромінення, якою опромінюються приймачі, є такою: .
	Рис. 3.3. Блок-схема методу заміщення для фотоприймача
	Використання виразу (3.18) передбачає стабільність потоку джерела випромінення в часі. Указана вимога виконується для таких джерел світла, як лампи розжарення (наприклад галогенові лампи розжарення).
	Підставити приймачі під промінь можна двома шляхами: почерговим підставлянням приймачів на кожній довжині хвилі та почерговим скануванням усього спектрального діапазону для кожного приймача. Переваги першого методу полягають в тому, що на результати не впливає зміна дрейфу джерела в межах вимірювань на одній довжині хвилі. У такому випадку вимірювання потребують набагато більше часу. Другий метод піддається можливому впливу дрейфу джерела випромінення під час сканування на довжинах хвиль, але є значно швидшим.
	Похибки вимірювання, що виникають унаслідок флуктуацій потужності джерела випромінення, можна мінімізувати шляхом уведення в оптичну схему устави роздільника пучка та приймача-свідка. Метод заміщення з приймачем-свідком [87] наведено на рис. 3.4.  – потужність, яку отримує приймач;  – потужність, яку отримує приймач-свідок.  і  – коефіцієнти пропускання та відбиття роздільника пучка світла відповідно.
	Рис. 3.4. Блок-схема методу заміщення з використанням приймача-свідка
	Уважається, що приймач-свідок та роздільник пучка залишаються стабільними в процесі вимірювань. Таким чином, сигнал приймача-свідка можна використати для нормалізації сигналу від досліджуваного та еталонного фотоприймачів.
	Якщо у (3.14) відкинути  і для полегшення візуального сприйняття змінити індекси, повний сигнал  приймача  та перетворювача струм – напруга дорівнюватиме:
	,
	(3.19)
	де  – спектральна чутливість приймача за потужністю, А/Вт;
	 – величина посилення перетворювача струм – напруга, В/А;
	 – коефіцієнт пропускання всіх оптичних елементів (зокрема повітря) між монохроматором і приймачем;
	 – потужність випромінення, що виходить з монохроматора, Вт;
	 – темновий струм, В.
	Чистий сигнал приймача, викликаний винятково впливом випромінення з монохроматора, виглядає таким чином:
	.
	(3.20)
	Рівняння вимірювання для методу підставляння з приймачем-свідком записується з огляду на коефіцієнти пропускання та відбиття роздільника пучка світла  та  [87]. Сигнал від досліджуваного приймача  та приймача-свідка  дорівнюватиме:
	(3.21)
	та
	.
	(3.22)
	Відношення цих двох сигналів дорівнюватиме:
	,
	(3.23)
	де  – частина потоку, яка потрапляє на досліджуваний приймач;
	 – частина потоку, що потрапляє на приймач-свідок.
	Відношення для двох сигналів від еталонного приймача та приймача-свідка матиме подібний вигляд:
	.
	(3.24)
	Розділивши (3.23) на (3.24), отримаємо:
	.
	(3.25)
	Із (3.25) бачимо, що приймач-свідок нівелює зміни потоку джерела світла в проміжках часу між вимірюванням досліджуваного та еталонного приймачів. Оскільки пропускання та відбивання роздільника пучка, чутливість приймача-свідка й коефіцієнт посилення перетворювача струм-напруга протягом вимірювань стабільні, наведені параметри скорочуються [87]. Із огляду на це вираз виглядає таким чином:
	.
	(3.26)
	Виразивши рівняння через спектральну чутливість досліджуваного приймача та підставивши відношення виміряних сигналів, отримуємо:
	(3.27)
	Незважаючи на те, що вказана форма рівняння вимірювання є робочою, вона залишається у загальному вигляді такою:
	.
	(3.28)
	Залежно від того, як відкалібровано монохроматор за довжиною хвилі, якщо криві чутливості досліджуваного та еталонного приймачів мають різний нахил, може знадобитися поправка. Якщо під час калібрування довжини хвилі монохроматора використано центроїдну довжину хвилі смуги пропускання, потреба в поправках відсутня. Якщо використано пікову довжину хвилі, потрібно ввести поправку [87]:
	,
	(3.29)
	де  – поправочний коефіцієнт для коригування похибки, спричиненої апаратною функцією.
	Подібно до похибки, спричиненої розсіяним світлом, похибка смуги пропускання чинить незначний вплив. Із огляду на це в робочому рівнянні вимірювання її можна проігнорувати та розглядати як компонент невизначеності.
	Процедуру передавання одиниці можна виконати на розробленій установці-компараторі (рис. 3.5), що ґрунтується на методі заміщення [88].
	Рис. 3.5. 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
	Устава складається з монохроматора та юстувального столу з лінійним переміщенням, на який установлюють еталонний та досліджуваний приймачі.
	Як еталонний використовують приймач із лінійною спектральною характеристикою чутливості, високим відношенням сигнал – шум, високою однорідністю чутливості чутливої поверхні датчика.
	З поміж існуючих сучасних типів датчиків найбільш придатним для використання як еталонного приймача є трап-детектор [89].
	Окремі типи фотодіодів мають внутрішню квантову ефективність, наближену до одиниці у видимій частині спектра. Отже, спектральну чутливість цих фотодіодів можемо описати за допомогою такого виразу (3.30):
	,
	(3.30)
	де  – виміряний коефіцієнт дзеркального відбиття випромінення від чутливої поверхні фотодіода (дифузна складова приймається незначною);
	 – внутрішня квантова ефективність фотодіода;
	 – довжина хвилі вимірюваного випромінення, нм;
	 – заряд електрона, А∙с;
	 – стала Планка, Дж∙с;
	 – швидкість світла, м/с.
	Якщо  відносна спектральна чутливість фотодіода такого типу залежить лише від коефіцієнта відбиття його поверхні та довжини хвилі впадного випромінення. Обидва параметри легко виміряти. Вплив коефіцієнта відбиття можна нівелювати, розмістивши кілька фотодіодів за принципом «пастки» (англ. trap), тобто таким чином, щоб відбите випромінення від одного з них потрапляло на інший. Сумарне значення фотоструму всіх фотодіодів цього детектора дає змогу визначити спектральну чутливість, яка буде пропорційною до довжини хвилі з невизначеністю менше ніж 0,05 %. Із огляду на викладене вище стає зрозуміло, чому вказаний тип детекторів називають самокалібрувальними.
	Передбачувана спектральна чутливість робить трап-детектори придатними для використання як первинні еталони одиниці відносної спектральної чутливості за забезпечення безпрецедентної точності. Вони застосовуються також як вторинні еталони одиниці абсолютної спектральної чутливості. Водночас їхнє калібрування виконують за кріогенним радіометром.
	Розроблений трап-детектор (рис. 3.6) [90] складається з трьох кремнієвих фотодіодів Hamamatsu S1337-1010BQ, які мають квантовий вихід майже 100 %. Фотодіоди змонтовано в просторовій конфігурації, що дає змогу кожне відбиття від чутливої поверхні кожного фотодіода спрямувати на наступний (рис. 3.7). Унаслідок цього відбувається п’ятиразове відбиття вхідного випромінення.
	Таким чином, трап-детектор вможливлює майже стовідсотково перетворити енергію вимірюваного випромінення на фотострум. Окрім цього, подібна конфігурація розміщення фотодіодів суттєво зменшує вплив поляризації випромінення на результати вимірювань.
	Рис. 3.6. Трап-детектор
	а)
	б) 
	Рис. 3.7. Оптична схема трап-детектора (а) та просторове розташування фотодіодів (б)
	Оскільки трап-детектор має відому ампер-ватну чутливість на кожній довжині хвилі, значення потужності випромінення на кожній довжині хвилі спектрального діапазону можемо знайти за таким виразом:
	,
	(3.31)
	де  – виміряний фотострум, А;
	 – чутливість трап-детектора на довжині хвилі , А/Вт.
	Згідно зі свідоцтвом про метрологічну атестацію трап-детектора в ННЦ «Інститут метрології» (дод. А) трап-детектор дає змогу передавати одиницю середньої потужності в діапазоні від  до  Вт у видимому діапазоні випромінення. Межа основної відносної похибки вимірювання складає ±0,2 %.
	Вимога забезпечення вимірювання значень величини потужності за спектром зумовлює використання методу заміщення, відповідно до якого на кожній установленій довжині хвилі почергово вимірюють потужність випромінення за допомогою еталонного та досліджуваного приймачів. За кожної зміни довжини хвилі потрібно максимально точно відтворити положення приймачів. Із цією метою використовують здебільшого прецизійні лінійні переміщення та юстувальні пристрої.
	Правильна робота трап-детектора передбачає повне поглинання вимірюваного випромінення чутливою поверхнею фотодіодів. У такому випадку варто звернути увагу та виконати дві вимоги. По-перше, забезпечити форму і розбіг пучка вимірюваного випромінення, за якого переріз пучка випромінення на фотодіодах не виходить за межі чутливої поверхні протягом усього шляху проходження в трап-детекторі. По-друге, забезпечити встановлення кута падіння випромінення, за якого пучок проходить через центри чутливих поверхонь фотодіодів.
	Зазначені умови достатньою мірою задовольняються за застосування лінз та апертур для формування пучка випромінення, а також юстувального пристрою для вирівнювання трап-детектора по відношенню до пучка променів, які виходять із оптичної системи монохроматора.
	Окрім точності юстування вхідного променя, на результати вимірювань трап-детектором суттєво впливає температура навколишнього середовища. Щоб мінімізувати цей вплив, у розроблений трап-детектор інтегровано систему автоматичної терморегуляції.
	Лінійне переміщення зазвичай складається з напрямних рейок, кареток, що переміщуються рейками, та закріпленого на каретках столика з юстувальними пристроями. Як пристрій, що забезпечує переміщення та дає змогу досягти високої повторюваності положення юстувального столу, використовують гвинтові пари й крокові двигуни з програмним управлінням. Таким чином уможливлюється досягнення роздільної здатності переміщення в кілька сотень нанометрів, що знижує похибку відтворення позиції щодо мінімального значення.
	Оскільки трап-детектор має високу чутливість, юстувальний стіл та змонтовані на ньому еталонний трап-детектор і фотодіод чи фотометрична голівка мають бути добре захищеними від зовнішнього світла. Указана вимога задовольняється за встановлення компаратора в світлонепроникний захисний кожух (рис. 3.8).
	Рис. 3.8. Лінійне переміщення в захисному кожусі
	Із метою зменшення розсіяного світла всередині кожуху внутрішню поверхню вкривають дифузною чорною фарбою.
	Із метою виділення потоку випромінення на одній довжині хвилі спектра джерела здебільшого використовують монохроматор. На відміну від інших засобів дисперсії випромінення, зокрема набору фільтрів, монохроматор дає змогу в разі потреби змінювати крок сканування за спектром. Сучасні модифікації монохроматорів уможливлюють також автоматичне сканування, що значно скорочує час калібрування. Таким чином вплив зміни характеристик випромінювача з часом зменшується.
	Щоб установити значення потужності , потрібно задати на монохроматорі безкінечно вузьку смугу пропускання. Будь-який монохроматор, однак, здатен пропускати лише діапазон довжин хвиль на спектральній смузі кінцевих розмірів. Для встановленої довжини хвилі  пропускання монохроматора є функцією як  так і довжини хвилі  впадного випромінення. Наведену залежність називають апаратною функцією монохроматора [91, 92].
	Узяти до уваги вплив апаратної функції на результати вимірювання дає змогу нещодавно розроблений метод, який, на відміну від відомого методу Штерна-Штерна [93], можна застосовувати до апаратної функції будь-якої форми та який не потребує відповідності кроку сканування смузі пропускання монохроматора [94, 95, 96].
	Приймемо, що реальні величини спектрального розподілу джерела випромінення будуть ,  та  на суміжних довжинах хвиль ,  та , як зображено на рис. 3.9.
	Рис. 3.9. Апаратна функція довільної форми  монохроматора за встановленої довжини хвилі 
	Виміряне значення величин позначимо ,  та . Коли апаратна функція  перебуває в межах від  до , виміряне значення  співвідноситься з реальними величинами ,  та  таким чином:
	.
	(3.32)
	Припускаємо, що спектральний розподіл у межах  до  є квадратичною функцією:
	(3.33)
	.
	Із огляду на це три коефіцієнти знаходимо в такий спосіб:
	; ; ,
	(3.34)
	де
	; ; .
	(3.35)
	Вираз (3.35) розраховується числовим методом для будь-якої форми апаратної функції. Після знаходження коефіцієнтів , ,  аналогічні рівняння формуються для п’яти сусідніх точок: , , , , . Зважаючи на те, що  та  значення  (скориговане для нульової апаратної функції) розраховуємо таким чином:
	,
	(3.36)
	де
	; ;  ;  та .
	Оскільки метод є числовим, його застосовують для апаратної функції будь-якої форми, що може бути нелінійною, асиметричною та збігатися чи ні з інтервалом сканування, однак із припущенням, що функція  є гладкою, тобто описується квадратичною функцією в межах смуги пропускання.
	Як джерело випромінення для монохроматора застосовують галогенову лампу розжарення 400 Вт, що має безперервний спектр та достатню потужність, щоб забезпечити потрібне значення потужності випромінення в межах видимого діапазону спектра. Останнє є особливо актуальним для короткохвильового схилу функції  фотодатчика, якому передається одиниця світлового потоку.
	Лампа вмикається на постійний стабілізований струм. Щоб запобігти пошкодженню лампи, її вмикають поступово, підвищуючи струм протягом майже 30 с до значення, указаного в технічних характеристиках. Після встановлення робочого струму лампа для стабілізації її параметрів перед виконанням вимірювання має відпрацювати приблизно 10 хв в номінальному режимі.
	Як робочий еталон використовують фотометричну голівку з кремнієвим фотодіодом Hamamatsu S1337-1010BR та прецизійною апертурою.
	Фотодіоди Hamamatsu серії S1337 є досить поширеними й використовуються в радіометричних еталонах. Лінійність, рівномірність чутливості активної поверхні та стабільність параметрів цих фотодіодів достатньо добре вивчені й описані [69, 70, 71].
	Окрім компонентів невизначеності, що приходять безпосередньо з рівняння вимірювання, є компоненти, що пов’язані з невизначеністю встановлення довжини хвилі в монохроматорі, довгострокової стабільності робочих еталонів, а також наближення та допущення, зроблені при розробці рівняння вимірювання.
	Оцінювання невизначеності вимірювання для визначення спектральної чутливості приймача виконуємо відповідно до [97, 98, 99].
	Невизначеність розраховуємо за рівнянням вимірювання (3.27).
	Загалом результат вимірювань  можна подати у вигляді функціональної залежності  від  вхідних величин , тобто:
	.
	(3.37)
	Якщо вхідні величини некорельовані, сумарна стандартна невизначеність  буде виражена законом поширення невизначеності в такому вигляді:
	(3.38)
	,
	де  – відношення похідних, які є коефіцієнтами чутливості;
	 – стандартні невизначеності кожної з вхідних величин .
	Наведений метод також називають методом квадратного кореня суми квадратів.
	Коли функціональна залежність містить множники і частки, як описане вище рівняння вимірювання, відносна сумарна стандартна невизначеність  набуде більш зручного вигляду:
	(3.39)
	,
	де  – відносний коефіцієнт чутливості.
	Розширену невизначеність  розраховуємо шляхом множення  на коефіцієнт охоплення :
	,
	(3.40)
	де  обирається відповідно до бажаного рівня довіри.
	Заміна  на відносну сумарну стандартну невизначеність  дає відносну розширену невизначеність . Коефіцієнт охоплення , тобто інтервал визначеної  має рівень довіри майже 95 % [98].
	Невизначеність спектральної чутливості досліджуваного приймача на одній довжині хвилі виглядає таким чином:
	(3.41)
	.
	Відносна невизначеність  дорівнює:
	(3.42)
	або
	,
	де  – стандартне відхилення середнього значення і-го виміряного відношення досліджуваного приймача та приймача-свідка;
	 – стандартне відхилення середнього значення і-го виміряного відношення еталонного приймача та приймача-свідка;
	 – кількість виміряних відношень;
	 – невизначеність коефіцієнта посилення ПСН еталонного приймача;
	 – невизначеність коефіцієнта посилення ПСН досліджуваного приймача;
	 – невизначеність еталонного приймача.
	Значення  та  відображають шум під час вимірювання.
	Стандартна невизначеність  – невизначеність еталонного приймача, яка визначається під час передавання одиниці від еталона вищого класу.
	Коефіцієнти посилення  і  калібровано за допомогою прецизійного джерела струму та цифрового вольтметра, аналогічно до методу, описаному в пп. 2.6.4. Невизначеність коефіцієнтів посилення  та  є квадратним коренем суми квадратів невизначеностей прецизійного джерела струму та цифрового вольтметра.
	Перші дві величини невизначеностей належать до типу А, усі інші – до В. Якщо під час вимірювання виконано більше ніж одне сканування, вираховують середнє значення. Невизначеність середньозваженого значення також розраховують як квадратний корінь із суми. Невизначеність для середньозваженого значення є показником повторюваності вимірювань. До повторного сканування вдаються тоді, коли спостерігається короткочасний дрейф досліджуваного приймача.
	Варто зазначити те, що рівняння вимірювання (3.27) має спрощений вигляд, оскільки зважає на ідеальність деяких умов вимірювання. На практиці в процесі вимірювання приймача наявні додаткові компоненти невизначеності характеристик приймача і вимірювальної устави, які потрібно брати до уваги.
	Продовжуючи вираз (3.42) і припустивши, що додаткові внески невизначеності є некорельованими, відносну сумарну стандартну невизначеність спектральної чутливості досліджуваного приймача записуємо в такий спосіб:
	(3.43)
	.
	Табл. 3.1 містить всі компоненти невизначеності, які мають бути включені в бюджет невизначеності вимірювання фотоприймачів.
	Таблиця 3.1 Бюджет невизначеності калібрування робочого еталона
	Компонент невизначеності
	Тип
	Позначення
	Невизначеність еталонного приймача
	B
	Шум у співвідношенні сигналів досліджуваного приймача та приймача-свідка
	A
	Шум у співвідношенні сигналів еталонного приймача та приймача-свідка
	A
	Коефіцієнт посилення для досліджуваного приймача
	B
	Коефіцієнт посилення для еталонного приймача
	B
	Невизначеність шкали довжини хвилі монохроматора
	B
	Ефект смуги пропускання монохроматора
	B
	Температура навколишнього середовища довкола детекторів
	B
	Стабільність еталонного приймача в часі
	B
	Повторюваність вимірювань
	A
	Калібрування цифрових вольтметрів, що використовуються для вимірювання  та 
	B
	Ефект спектрального розсіяного світла
	B
	Інші компоненти невизначеності (просторова нерівномірність чутливості тощо)
	A
	Внесок невизначеності довжини хвилі в невизначеність вимірювання спектральної чутливості пропорційний відношенню сигналу досліджуваного приймача та сигналу еталонного приймача до сигналу приймача-свідка – , де , де  є коефіцієнтом чутливості. Внесок відносної невизначеності  розраховуємо як добуток коефіцієнта чутливості й стандартної невизначеності  довжини хвилі:
	,
	(3.44)
	де  – відношення сигналів на і-ій довжині хвилі;
	 – те саме на наступній довжині хвилі через інтервал сканування .
	Похибки довжини хвилі здебільшого скорочуються тоді, коли досліджуваний і еталонний детектори належать до одного типу та мають наближені до ідентичних криві спектральної чутливості  Таким чином, невизначеність, є переважно незначною для типових вимірювань фотодіодів, за винятком діапазонів, у яких крива чутливості різко зростає або спадає поряд із забороненою зоною. Указана похибка має також виняткове значення для фотодіодів із фільтрами, радіометрів і фотометрів із крутими схилами кривої чутливості та/або гострі переходи на робочі/неробочі ділянки спектра.
	Окрім цього, варто зауважити, що похибки довжини хвилі виникають у випадку, коли смуга пропускання монохроматора є асиметричною. Калібрування довжини хвилі виконано за допомогою піку смуги пропускання, тому калібрування потребує залучення центроїдної довжини хвилі.
	Апаратна функція монохроматора може спричиняти похибки тоді, коли крива спектральної чутливості не лінійна в межах повної ширини смуги пропускання, а також – суттєві похибки в разі, якщо крива спектральної чутливості круто змінюється, наприклад біля ростучих чи спадних частин кривої або на піку чи на западині кривої. Виміряна спектральна чутливість становить згортку істинної спектральної чутливості й нормованої апаратної функції. На кожній довжині хвилі виміряна чутливість  розраховується як добуток істинної спектральної чутливості  та нормалізованої апаратної функції , тобто:
	, де .
	(3.45)
	Із метою оцінювання цієї помилки без відомої істинної чутливості  виміряні дані використовують як  для апроксимації. Дані спектральної чутливості спочатку інтерполюють до інтервалу 1 нм, а функцію , що зазвичай є трикутною, інтерполюють до інтервалу 1 нм і нормалізують таким чином, щоб сума всіх значень  дорівнювала одиниці. На наступному етапі результат розрахунку суми обчислюють за (3.45). Похибку, що залежить від апаратної функції, можемо оцінити за різницею  і :
	.
	(3.46)
	Під час вимірювань методом заміщення на цю похибку також можна не зважати в тому разі, якщо досліджуваний та еталонний приймачі мають подібні криві спектральної чутливості. У цьому випадку можемо розрахувати відносні похибки для досліджуваного приймача  та еталонного приймача  і знайти похибку заміщення під час вимірювання досліджуваного приймача:
	.
	(3.47)
	Якщо похибку смуги пропускання не коригують, прогнозовані похибки перетворюються на стандартну невизначеність із прямокутним розподілом, тобто:
	(3.48)
	.
	Температура для фотодіодів Hamamatsu серії S1337 значною мірою впливає на невизначеність винятково в близькому інфрачервоному діапазоні (>960 нм).
	Зважаючи на те, що трап-детектор під час вимірювань має постійну температуру завдяки термостабілізації, робочий еталон оснащено фільтром, що «відсікає» ближній і дальній інфрачервоний діапазон, а також беручи до уваги результати вимірювань впливу температури на показання фотодіода Hamamatsu S1337-1010BQ (див. пп. 2.6.3.4), вплив коливань зовнішньої температури на результати вимірювання не розглядаємо.
	Повторюваність результатів під час повторного вимірювання протягом трьох днів, за умови повторного встановлення та юстування приймачів, а також коливань навколишньої температури розраховуємо як статистичну невизначеність (тип А). Компонент невизначеності є відносним стандартним відхиленням трьох сканувань.
	Перед калібруванням робочий еталон (див. пп. 3.4.5) установлюють на юстувальний стіл і виконують юстування щодо вихідного променя випромінення монохроматора. Водночас пляма пучка випромінення має перебувати в центрі апертури приймача.
	Монохроматор налаштовують на ширину вихідної щілини монохроматора ≤ 5 нм та крок сканування ≤ 5 нм. Водночас розміри кроку сканування та ширини смуги пропускання мають бути рівними. Поруч із робочим еталоном на відповідний юстувальний пристрій юстувального столу встановлюють трап-детектор, який закріплюють гвинтом-фіксатором.
	Випромінення, що виходить із вихідної щілини монохроматора, проходить крізь коліматор, який формує паралельний пучок. Максимальний розмір перетину колімованого пучка випромінення не перевищує 6,5 мм у площині прицільного пристрою ТД.
	Колімований пучок випромінення проходить крізь роздільник та розпадається на два промені, один із яких скеровується на приймач-свідок, а другий – на еталонний чи досліджуваний приймач випромінення (див. рис. 3.5).
	Після вмикання джерела світла монохроматора, його витримують протягом 10 хв, щоб лампа увійшла в робочий режим, тобто стабілізувався потік випромінення. Термостат трап-детектора має стабілізувати температуру фотодіодів, що потребує приблизно 10–15 хв. Загальний час на вихід у робочий режим всіх приладів, що належать до складу компаратора та досліджуваного фотометра, – 30 хв.
	Процес вимірювання полягає у вимірюванні напруги на виході ПСН трап-детектора в межах видимого діапазону з кроком 5 нм. Після цього результати зберігають та вимірюють напругу на виході ПСН досліджуваного фотометра за аналогічних налаштувань монохроматора.
	Отримані результати зберігають на ПК і обчислюють спектральну енергетичну чутливість робочого еталона за (3.27).
	Знаючи спектральну енергетичну чутливість фотометра, за (3.1) достатньо легко знайти інтегральну величину світлового потоку, виміряного за допомогою фотометра під час калібрування. Водночас за допомогою точного значення площі апертури можна розрахувати інтегральне значення освітленості  у площині вхідного отвору робочого еталона за такою формулою:
	,
	(3.49)
	де  – світловий потік, лм;
	 – виміряне значення площі прецизійної апертури фотометра, м2.
	Таким чином за допомогою устави компаратора калібрують фотометр за освітленістю. Інтегральне значення чутливості за освітленістю каліброваного робочого еталона дорівнює  А/лк.
	Оцінювання невизначеності виконують згідно з пп. 2.5. Відповідно до результатів оцінювання відносна розширена невизначеність калібрування робочого еталона за освітленістю склала  за коефіцієнта охоплення .
	Калібрування фотометра устави LGF-C-42 виконують за робочим еталоном із залученням методу заміщення без використання приймача-свідка. Указаний метод дає змогу виконувати вимірювання достатньо швидко, на відміну від калібрування робочого еталона, у якому використовують монохроматор. Водночас джерело випромінення увімкнене в коло стабілізатора постійного струму, тому має незначні зміни потоку під час вимірювання.
	Щоб виконати 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 (рис. 3.10).
	Юстування фотометрів щодо джерела світла виконують за допомогою юстувального лазера. До площини апертури фотометрів прикладають скляну пластинку, від якої відбивається промінь лазера в зворотному напрямку. Юстування вважають завершеним, якщо відбитий промінь потрапляє на місце свого виходу з лазера. Процедуру виконують послідовно для кожного приймача, після чого останні фіксують у цьому положенні в юстувальних пристроях.
	Рис. 3.10. Калібрування фотометра устави LGF-C-42
	В загальному вигляді рівняння вимірювання чутливості за освітленістю фотометра устави LGF-C-42 аналогічне до виразу (3.28). Більш деталізованою робочою формою рівняння вимірювання є такий вираз:
	,
	(3.50)
	де  – напруга на виході ПСН фотометра устави LGF-C-42 (з урахуванням темнового фотоструму);
	 – опір ПСН фотометра устави LGF-C-42;
	 – відстань від джерела випромінення до апертури фотометра устави LGF-C-42;
	 – кут відхилення апертури фотометра устави LGF-C-42 від оптичної вісі вимірювання;
	 – напруга на виході ПСН робочого еталона (з урахуванням темнового фотоструму);
	 – опір ПСН робочого еталона;
	 – відстань від джерела випромінення до апертури робочого еталона;
	 – кут відхилення апертури робочого еталона від оптичної осі вимірювання;
	 – чутливість за освітленістю робочого еталона.
	Знайдене значення чутливості за освітленістю каліброваного фотометра з фотометричною кулею як дифузором дорівнює  А/лк.
	Невизначеність калібрування фотометра устави розраховують за рівнянням вимірювання (3.50). Сумарну стандартну невизначеність  обчислюють за (3.38). Розширену невизначеність  розраховують за (3.40). Коефіцієнт охоплення – , тобто інтервал визначеної  має рівень довіри 95 %.
	Напругу на виході ПСН приймачів випромінення вимірюють за допомогою мультиметрів М3500А. Отже, компонент невизначеності вимірювання напруги визначають за технічними характеристиками приладу для середнього значення серії вимірювань. Водночас не зважають на невизначеність типу А, яка має вкрай мале значення. Подібним чином знаходять компонент невизначеності вимірювання опору ПСН робочого еталона.
	Невизначеність опору ПСН устави LGF-C-42 знайдено в пп. 2.6.5.
	Вимірювання відстані між джерелом випромінення й площинами апертур фотометрів виконують за допомогою двох інструментів: штангенциркуля та лазерного далекоміра. Невизначеність вимірювання відстані розраховують як корінь із суми квадратів стандартної невизначеності за типом В для кожного виконаного вимірювання. Водночас стандартну невизначеність за типом В установлюють із паспортних даних на вимірювальні прилади виходячи із прямокутного розподілу похибки.
	Вирівнювання фотометрів на одній осі з джерелом випромінення за допомогою юстувального лазера та пластинки, що відбиває світло, дає змогу оцінити невизначеність установлення кута фотометрів, яка становить кут між променем лазера, що падає на фотометр, і відбитим у зворотному напрямку променем.
	Загальний бюджет невизначеності калібрування фотометра гоніофотометричної устави LGF-C-42 з оглядом на його характеристики, установлені в пп. 2.6.3, наведено в табл. 3.2.
	Таблиця 3.2 Бюджет невизначеності калібрування фотометра устави LGFC42
	Відносна стандартна невизначеність (В), %
	Джерело невизначеності
	0,005
	Напруга на виході ПСН фотометра устави LGF-C-42
	0,085
	Опір ПСН фотометра устави LGF-C-42
	0,191
	Відстань від ДС до апертури фотометра устави LGF-C-42
	Кут відхилення апертури фотометра устави LGF-C-42 від оптичної вісі вимірювання
	0,001
	0,005
	Напруга на виході ПСН робочого еталона
	0,042
	Опір ПСН робочого еталона
	0,191
	Відстань від ДС до апертури робочого еталона
	Кут відхилення апертури робочого еталона від оптичної осі вимірювання
	0,001
	0,203
	Чутливість за освітленістю робочого еталона (див. пп. 3.6)
	0,005
	Кутова чутливість фотометра
	0,040
	Нелінійність фотометра
	Температурний коефіцієнт (калібрування виконувалося за навколишньої температури 18°С)
	0,048
	0,084
	Вплив утомлюваності приймача
	0,058
	Вплив модульованого світла
	Нерівномірність чутливості на поверхні вхідного отвору з апертурою
	0,237
	0,88
	Відносна розширена невизначеність калібрування U (k = 2)
	Внаслідок проведеної роботи по даному розділу були здобуті наступні досягнення:
	1. Розроблено еталонний трап-детектор, що використовується як носій одиниці під час калібрування фотометра – робочого еталона. Еталонний трап-детектор, атестований у ННЦ «Інститут метрології», забезпечує єдність і простежуваність результатів вимірювання до первинного еталона потужності випромінення – кріогенного радіометра.
	2. Виготовлено уставу з лінійним переміщенням для передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості методом заміщення від каліброваного еталонного трап-детектора до фотометра – робочого еталона.
	3. Набула подальшого розвитку математична модель процесу передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-детектора до досліджуваного фотометра з використанням приймача-свідка, що була розроблена в NIST [87]. У пропонованій моделі запропоновано застосовувати метод, що враховує вплив апаратної функції на результати вимірювання шляхом застосування методу, розробленого та опублікованого Дж. Гарднером [95]. Указаний метод, на відміну від методу Штерна-Штерна, можна застосовувати до апаратної функції будь-якої форми. Окрім того, він не потребує відповідності кроку сканування смузі пропускання монохроматора.
	4. Вироблено методику передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-детектора до робочого еталона чи будь-якого фотометра.
	5. Виконано передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-детектора до робочого еталона та визначено чутливість за освітленістю робочого еталона, що дорівнює  [А/лк].
	6. Досліджено невизначеності калібрування робочого еталона. Відносна розширена невизначеність калібрування чутливості за освітленістю склала  , що відповідає результатам світових НМІ.
	7. Калібровано та визначено чутливість за освітленістю фотометра гоніофотометричної устави LGF-C-42 від робочого еталона, яка дорівнює  А/лк.
	8. Проаналізовано невизначеності калібрування фотометра устави LGFC42. Відносна розширена невизначеність калібрування за освітленістю склала  .

