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Резюме: Докладът описва еталона за интензитет на светлината в БИМ, неговите метрологични характе-
ристики, разглежда възможностите за измерване и калибриране, както и резултатите от проведени изслед-
вания през последните години с оценка на влияещите фактори при измерванията. Анализира резултатите от 
последното проведено международно ключово сравнение за интензитет на светлината EURAMET.PR-K.3.a 
(EURAMET project 569).
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1. Въведение
Интензитетът на светлината - (Iν), се характе-

ризира с излъчената за единица време светлин-
на енергия (под формата на поток от фотони) от 
даден светлинен източник в пространствен ъгъл 
един стерадиан. В такъв аспект интензитетът 
на светлината представлява величина, характе-
ризираща насоченото излъчване на светлинна 
енергия от даден източник.[1]

Единицата за интензитет на светлината 
- кандела (cd) е една от седемте основни еди-
ници в Международната система “SI”. Името 
на единицата произлиза от английската дума 
за свещ - “candle”. Свещта има интензитет на 
светлината приблизително 1 cd.

Съгласно последната международно при-
ета дефиниция "Кандела (cd) е интензитетът 
на светлината в дадена посока на източник, 
излъчващ монохроматично лъчение с честота 
540.10 Hz и с интензитет на лъчението в тази 
посока 1/683 W/sr".

В отделните направление на разпростране-
ние от даден светлинен изночник интензитетът 
на светлината (Iv) обикновенно има различни 
стойности. При измерването и отчитането им 
се получава светлоразпределението на източ-
ника. [1]

Когато светлинният поток (Ф) попадне върху 
дадена повърхност с площ dA, той я осветява 
и тя променя яркостта си. Осветеността на 
повърхностите намалява обратно пропорцио-
нално на квадрата на разстоянието до източника 
на светлина.

Интензитет на светлината е отношението 
на светлинния поток dФ от източник разпрос-
траняващ се в елемент от пространствен ъгъл 

dΩ, съдържащ дадената посока,  към този прос-
транствен ъгъл:

Ω
Φ

=
d
d

I

При възпроизвеждането на единицата за ин-
тензитет на светлината приемникът и светлоиз-
мерителната лампа се разполагат на специален 
фотометричен стенд, като всички операции по 
измерването са напълно автоматизирани [1].

Фиг. 1. Схема на възпроизвеждане на единицата 
кандела с еталона за интензитет на светлината

2. Резултати от изследването
Eталонът на единицата за интензитет на 

светлината осигурява проследимостта на из-
мерванията в страната в областта на фотоме-
трията. 

Еталонът за интензитет на светлината е 
сложен комплекс от средства за измерване, 
управлявани от специализирани софтуерни 
програми - разработени на основата на „Delphy 
5” и „Labview 2010”. Програмното осигуряване 
е реализирано на базата на сложен алгоритъм 
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позволяващ управлението и настройката на 
всички системи на еталона, както и автоматич-
но записване на показанията на всички уреди, 
участващи в измервателният процес в подходя-
щи таблици, които са конвертируеруми в Excel.

Еталонът на единицата за интензитет на 
светлината основно се състои от комплект 
еталонни светлоизмерителни лампи и фотоме-
три от клас L. Еталонът е проследим до РТВ –  
Германия.

Еталонът се състои от:
- eталонен комплект от 3 бр. лампи за интен-

зитет на светлината Wi 41/G; 
- еталонен луксметър В2;
-  цифров мултимер Datron 1071;
- цифрови мултимери Wavetek 1281-2 бр.; 
-  шунт за постоянен и променлив ток 

Wavetek 4953; 
- фотометричен V(l) приемник "STC 30” 
-  измерител на фототок "I 1000“; 
-  щрихова мярка за дължина 1000 mm и 

зрителни тръби - 2 бр.;
- стабилизирано захранване Haizinger  

TNT-50;
-  фотометрична банка с дължина 6 m. 
- тристимулен колориметър “LMT С 1210”.
-  платформа с два стъпкови двигателя за  

позициониране на V(l) приемниците.
Всяка година се провежда изследване на 

състоянието на еталона и се публикува доклад 
от изследването. В алгоритъма за управление 
на еталона е заложена опция с меню за из-
следването на повечето влияещи фактори при 
измерванията.

  Фиг. 2.Еталон на единицата за интензитет на 
светлината

Със системата на еталона, могат да бъдат 
калибрирани:

- светлоизмерителни лампи за цветна тем-
пература;

- светлоизмерителни лампи за интензитет 
на светлината;

- луксметри;
- яркомери.        

Фиг.3  Светлоизмерителна лампа

Проследимостта в областта на фотометри-
ята в БИМ се осъществява, чрез периодично 
калибриране на светло-измерителни лампи за 
интензитет на светлината, фотометрични V(l) 
приемници и СРМ за яркост в PTB - Германия. 

Рекалибрационният интервал е определен 
да бъде четири години на основата на анализи 
за дълговременната стабилност на еталонните 
лампи и на СРМ за яркост. Тези анализи са из-
готвени на основата на ежегодни изследвания 
на еталоните.

Еталонът за интензитетът на светлината се 
управлява със специално разработен сложен 
алгоритъм, които включва отделни менюта за 
основните функции, които се изпълняват.

Първата заложена функция, която се изпъл-
нява е изследването на влияшите фактори в раз-
личните режими, както при възпроизвеждане 
на единицата за интензитет на светлината, така 
и при калибриране на средства за измерване.

Алгоритъмът на изследване на еталона е за-
ложен в главното меню и позволява изследване 
на всички влияещи фактори на резултатите от 
измерване. В този режим са дадени възмож-
ности за промяна на условията за всеки от тези 
фактори, като например промяна на ьгъла на 
завъртане на фотометричния приемник спрямо 
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нормалата, определена от оптичната ос, промя-
на на тока през лампата в определени граници, 
промяна на разстоянието между приемника и 
нишката на лампата също в определени гра-
ници. 

При подобно изследване могат да бъдат уста-
новени много точно зависимостите между тока 
през лампата и интензитета, между промяната 
на разстоянието и интензитета на светлината на 
лампата, между промяната на цветната темпера-
тура и интензитета, между ъгъла на завъртане 
и интензитета. 

 
Фиг. 4. Изследване на зависимостта на 

интензитета на светлината от цветната 
температура на еталонната лампа.

Преди всяко изследване от менюто Tools се 
извършват настройки на системата за позицио-
ниране на платформата с приемниците, както 
и центриране с лазерен лъч на повърхността 
на  детекторите и нишката на светлоизмери-
телните лампи спрямо  фотометричната ос, с 
цел систематичните грешки при измерванията 
да бъдат сведени до минимум. При тези на-
стройки се извършва определяне и въвеждане 
на корекционнен коефициент за стъпковия 
двигател при позициониране на платформата 
с приемниците върху фотометричната банка.

След настройката на позиционирането на 
приемниците и еталонната лампа от главното 
меню се стартира програмата за изследване на 
еталона при каето излиза подменюто за оценка 
на влияещите фактори.

Последователно от това меню се стартират 
програмите за определяне на влиянието на 
всеки един от тези фактори, върху измерваната 
величина.

Някои от резултатите от последното изслед-
ване на еталона с оценка на влияещите фактори 

са дадени по-долу.
Изследване на зависимостта на интензитета 

на светлината от тока през лампата. 
Резултатите показват, че зависимостта 

между интензитета на светлината и тока през 
еталонната лампа е нелинейна, докато между 
напрежението и тока през лампата е линейна. 
Степента на стабилизация на тока през лам-
пите при въведената система за автоматичен 
контрол на тока се движи в зададени граници   
(± 0,00005 А);

 
Фиг. 5. Изследване на зависимостта на 

интензитета на светлината от тока през 
лампата.

При изменение на зададеният ток през лам-
пата с 0.01 A, интензитетът на светлината се 
изменя приблизително с 3 cd. При условие, че 
автоматичния контрол на стабилизацията на 
тока позволява изменения по време на измер-
ване 0.0001А то съставляващата на неопреде-
леността би била 0.03 cd.

 

Фиг. 6. Изследване на зависимостта на 
интензитета на светлината от тока през 

лампата при малки изменения на тока.
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Изследвана е минималната дистанция, 
при която светлинното разпределение става 
хомогенно. Установено е, че това става при 
разстояния 100 пъти по-големи от размера на 
изсточника. В случая това разстояние е 2,5 m. 
Получените резултати показват, че на разсто-
яния по-големи от 2,5 m, интензитета на свет-
лината се променя в много малки граници при 
промяна на разстоянието

  
Фиг. 7. Изследване на зависимостта на 

интензитета на светлината от промяна на 
разстоянието между източника и приемника

Поради тази причина лампите за интензитет 
на светлината се калибрират при разстояние 3 
m между равнината на нишката на лампата и 
повърхността на фотометричният приемник.

Изследвано е влиянието на разстоянието при 
позиционирането върху интензитета на светли-
ната. От графиката дадена по-долу се вижда, 
че изменения от порядъка но 0.002 m, водят 
до изменения в интензитета на светлината от 
порядъка на 0.5 cd на разстояние от 1 m между 
източника и повърхността на приемника.

 
Фиг. 8. Изследване на зависимостта на 
интензитета на светлината при малки 

изменения на разстоянието.

С увеличаване на разстоянието, грешката 
при измерване вследствие на неточно позицио-
ниране намалява по квадратична зависимост. 
На разстояние 3 m между лампата и повърх-
ността на приемника влиянието е 9 пъти по-
малко от това на разстояние 1 m.

Изследвано е влиянието на разсеяното лъче-
ние върху резултата от измерване на интензите-
та на светлината при изменение на разстоянието 
при двата приемника на еталона. Резултатите от 
изследването показват, че влиянието на разсе-
яното лъчение върху измерваната стойност на 
интензитета на светлината нараства значително 
с увеличаване на разстоянието. 

На разстояние 3 m от източника на светлина, 
измерената стойност от еталонния приемник 
с диаметър на приемната повърхност 30 mm 
достига - 0.04 cd.

 
Фиг. 9. Изследване на влиянието на разсеяното 

лъчение при измерване на интензитета на 
светлината

Грешката на резултата от измерване, вслед-
ствие на разсеяното лъчение има систематичен 
характер и може да бъде в значителна степен 
елиминирана с корекционен множител. За 
различните фотометрични приемници той ще 
има различна стойност, поради различната им 
чувствителност към разсеяното лъчение. 

С цел да се отстрани максимално влиянието 
на разсеяното лъчение върху резултата, между 
светлоизмерителната лампа и повърхвостта 
на примника се поставят три екрана на строго 
определено разстояние един от друг.

С програмата е проведено изследване на ста-
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билността на тока, напрежението на еталонните 
лампи, както и на температурата по време на 
цикъла на измерване. .

Проведено е изследване за повтаряемост на 
резултата от измерване по време на цикъла на 
измерване с двата приемника на еталона. Ре-
зултатите са представени на следната графика.

 
Фиг. 10. Изследване на повтаряемост на 

резултата от измерване по време на цикъла на 
измерване с двата приемника на еталона.

Настройка на еталонната система при ка-
либриране на светлоизмерителни лампи за 
интензитет на светлината.

Настройката на еталонната система се из-
вършва преди всяко измерване съгласно мето-
диката за калибриране на лампи за интензитет 
на светлината и включва:

- поставяне и центриране на еталонната 
лампа с лазерен лъч на оста на фотометричната 
банка, така че центърът на нишката на лампата 
да е на една ос с тази на центъра на повърхност-
та на приемника;

- включване на всички уреди и устройства 
от състава на еталона един час преди започване 
на измерванията; 

- настройване на компютърната система за 
управление на еталона, чрез задаване на всич-
ки данни за предстоящото позициониране и 
измерване

- въвеждане на константата на
платформата с приемниците;
- стартиране на захранването на еталонната 

лампа, дванадесет минути преди започване на 
измерването;

- позициониране на приемниците в начално 
положение;

Измерванията при калибриране на лампите 

за интензитет на светлината се извършват в 
следната последователност:

- определя се и се задава токът на  калибри-
раната лампа за зададена цветна температура 
като се използват данните от измерения ток при 
определената цветна температура с тристиму-
лен колориметър;

Фиг.11. Измерване с тристимулен колориметър 
LMT 1210 C на цветната температура и MPCD 

на светлинен източник.

- извършват се десетратни измервания на 
интензитетът на светлината на калибрираният 
светлинен източник, като се използват фотоме-
тричен приемник, поставен на 3 m от източни-
ка;

- специализираната програма на еталона 
посредством получената от приемника осве-
теност изчислява интензитета на светлината 
посредством законът на обратните квадрати във 
всяка една точка от измерванията. Получените 
резултати се усредняват.

 
Фиг. 12. Менюто на еталона при    калибриране 
на светлоизмерителни лампи  за интензитет  

на светлината
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3. Обработка и анализ на 
резултатите 
Получените резултати от измерванията авто-

матично се пренасят в протокол от измерването 
под формата на таблица на excel

Изчислените стойности се пренасят в таб-
лицата с бюджета на неопределеността, където 
са определени всички влияещи на измерването 
фактори и където се изчислява неопределеност-
та при калибрирането.

Бюджетът на неопределеността при калиб-
риране се основава на моделът на измерване, 
който при калибриране на лампи за интензитет 
на светлината се дава с уравнението:

 
Фиг. 13. Модел на измерване при калибриране 

на светлоизмерителни лампи за интензитет на 
светлината

В бюджетът на неопределеността са оцене-
ни всички влияещи величини върху процеса 
на измерване, взети са под внимание всички 
корекционни коефициенти и са определени 
коефициентите на чувствителност на основата 
на предварително проведени изследвания.[3]

 

Фиг. 14. Бюджет на неопределеността при 
калибриране на светлоизмерителни лампи 

През април 2008 г. е започнато междуна-
родно ключово сравнение за интензитет на 
светлината по проект №569 на EURAMET.PR-
K.3.a, в което участват 16 държави. През януари 
2009 г. последните резултати от измерванията 
са предадени на пилотния институт – РТВ за 
обработка. През юли 2014 г. бе получен окон-
чателният доклад от сравнението, от който се 
вижда, че резултатите на БИМ са много близки 
до тези на пилотната лаборатория - РТВ - Гер-
мания и до референтната линия определена от 
CCPR-KCRV и EURAMET-KCRV.[2] 

 

Фиг. 15. Резултати на участниците в 
международно ключово сравнение за интензитет 

на светлината EURAMET.PR-K.3.a

 Резултатите от проведеното международно 
ключово сравнение за интензитет на светли-
ната   показват добрата международна еквива-
лентност на еталона на БИМ за интензитет на 
светлината.

Ключовото сравнение за интензитет на свет-
лината PR-K3a не е обикновенно сравнение. 
Резултатите от него заедно с резултатите на 
други две сравнения        ССPR-K3a и ССPR-
K3a.1 се приравняват, за да формират степента 
на еквивалентност на резултатите на всички 
участващи страни.[2]
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Степента на еквивалентност на резултатите, 
получени при измерванията с еталона на БИМ 
за интензитет на светлината е на порядък по-
добра спрямо тази на останалите участващи 
страни и позволява подържане на утвърдени 
СМС, както и заявяване и публикуване на нови 
СМС за БИМ в базата данни на BIPM.

 

Тези резултати, както и проведените изслед-
вания с еталона доказват, че той може да бъде 
утвърден като национален.
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Резюме: Доклад описывает эталон единицы интенсивности света в БИМ, его метрологические 
характеристики, рассматривает возможности измерения и калибрования, а также результаты  проведенных 
последние годы исследований с целью оценки влияющих факторов на измерения. В докладе анализируются 
резултаты последнeго международного ключевого сличения в области измерения интензутета света EURAMET.
PR-K.3.a (EURAMET project 569). 
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