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Вимірювання фотометричних і радіометричних величин

Державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням – ДЕТУ 11-01-96;
Державний первинний еталон одиниці сили світла – ДЕТУ 11-02-15;
Державний первинний еталон одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання
у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді – ДЕТУ 11-03-09;
Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання – ДЕТУ 11-04-12;
Державний первинний еталон одиниці оптичної густини матеріалів – ДЕТУ 11-05-02;
Державний первинний еталон одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання
та спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості – ДЕТУ 11-06-06;
Державний первинний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів – ДЕТУ 11-07-06;
Державний первинний еталон одиниць координат кольору та координат кольоровості – ДЕТУ 11-08-07;
Державний первинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в
діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм – ДЕТУ 11-09-08;
Державний первинний еталон одиниці світлового потоку – ДЕТУ 11-10-13.
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РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНИХ ЗВІРЕНЬ ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»

Загальна кількість Державних первинних еталонів (ДЕТУ) та СМС рядків
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Фотометрія і радіометрія – 6 СМС рядків
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФОТОМЕТРІЇ І РАДІОМЕТРІЇ НДЛ-12
Прецизійне калібрування
сонячних елементів

Стандартизація
Державного прапору
України

Калібрування та
дослідження
світловідбивних поверхонь

Створення
еталонного джерела
оптичного випромінювання

Метрологічне
забезпечення
вимірювання імпульсних
світлових величин

Створення
метрологічного
забезпечення
вимірювання яскравості

Вимірювання
низьких рівнів освітленості
<10-2 лк

Наукові засади
фотобіологічної безпеки
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МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ
ІМПУЛЬСНИХ СВІТЛОВИХ ВЕЛИЧИН
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Коефіцієнт пульсації

Дослідження штучних джерел світла
суспільних місць м. Харків

Національний первинний
еталон одиниці сили світла

Зовнішній вигляд програмного забезпечення
еталонного імпульсного фотометра

Світлодіодне джерело для
генерації світла
прДСТУ. Метрологія. Методика повірки. Яскравоміри, фотометри фотоелектричні
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СТВОРЕННЯ ЕТАЛОННОГО ДЖЕРЕЛА
ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Розроблена стандартна лампа на основі лампи
розжарювання з фільтрами з спектром типових
білих світлодіодних ламп

Національний первинний
еталон одиниці світлового потоку

SRT-s11 Future
photometry based on
LED technology
Функціональна схема відтворення та передачі одиниць світлового
потоку для світлодіодних джерел випромінювання на основі
стандартних ламп розжарювання з корекційними фільтрами
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ПРЕЦИЗІЙНЕ КАЛІБРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Національний первинний еталон одиниць спектральної густини енергетичної яскравості,
спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної
освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості
ISO 15387:2005 Space systems -- Singlejunction solar cells -- Measurements and
calibration procedures
SRT-n06 Precision Space Solar Cell calibration
(SpaceCell)
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Фотобіологічна безпека
Діапазони УФ випромінювання:
-

UV-A: 315 нм to 400 нм

-

UV-B: 280 нм to 315 нм

-

UV-C: 100 нм to 280 нм
Еталонна ртутна лампа для
проведення вимірювань в УФ
діапазоні

Деталізація спектру випромінювання в УФ
ділянці

Спектр випромінювання ртутної лампи

1

CIE S 009 / E:2002 / IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems
(bilingual edition)

2

CIE 125:1997 Standard Erythema Dose: a Review

3

CIE 220:2016 Characterization and Calibration Methods of UV Radiometers
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ЗАКЛЮЧЕННЯ

 Створено метрологічне забезпечення вимірювання імпульсних
світлових величин;
 Подальший розвиток вимірювання імпульсних світлових величин
пов’язаний зі створенням серійного комплексу обладнання для
калібрування пульсметрів;
 Розроблені еталонні джерела просторового та направленого
розповсюдження
дадуть
можливість
вирішити
питання
стандартизації спектру LED джерел світла;
 Установка для калібрування сонячних елементів дає можливість
для розвитку енергоефективних технологій в Україні;
 Реалізація проекту SRT-n06 EMPIR з розробки нових методів
калібрування зменшить вартість та спростить виконання робіт на
найвищому рівні;
 Створення наукових засад та обладнання для дослідження
фотобіологічної безпеки LED джерел світла дозволить вирішити
питання наявності синьої складової випромінювання, що є
актуальном заданным на сьогодні.
9

Дякую за увагу!

Valerii.tereshchenko@metrology.kharkov.ua
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