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Вступ  
Навчальний посібник з дисципліни «Оптичні вимірювання» 

призначений для студентів, що навчаються за напрямками підготовки: 
«Оптико-електронні прилади», «Фотоніка», «Лазерна та оптоелектронна 
техніка», а також може використовуватись в інших дисциплінах, де 
розглядаються питання оптичної метрології, теорії і практики вимірювань, 
схемотехніки оптичних вимірювальних приладів. 

Навчальний посібник «Оптичні вимірювання» для зручності 
використання, складається з чотирьох частин: 

I. Основи теорії вимірювання та метрологічна обробка результатів 
II. Геометричні вимірювання 

III. Хвильові вимірювання 
IV. Оптична радіометрія 
Частина IV посібника «Оптична радіометрія» охоплює розділи, що 

стосуються методів та засобів вимірювання характеристик і параметрів 
оптичного випромінювання – фотометрію, спектральні вимірювання, 
колориметрію та пірометрію. Вона може використовуватись як в комплексі з 
іншими частинами посібника, так і самостійно. 
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1. Фотометричні вимірювання 

           Фотометрія  може бути визначена як сукупність методів і теорій, 
що охоплюють енергетику процесів випромінювання в будь-якій частині 
оптичного спектра. Прилади для вимірювання енергетичних і світлових 
процесів випромінювання називаються фотометричними приладами. 

 
1.1 Елементи теоретичної фотометрії 

 
1.1.1  Фотометричні величини і одиниці їх вимірювання 

        Система фотометричних величин і одиниць забезпечує можливість 
числової характеристики параметрів випромінювання в оптичному діапазоні. 
Ця система охоплює величини й одиниці, вироблені стосовно до видимого 
випромінювання й отримали назву світлових (позначаються індексом v), а 
також величини й одиниці, вироблені для енергетичних вимірів як у видимій, 
так і в невидимій частині випромінювання оптичного діапазону, що 
називаються енергетичними (позначаються індексом е).  

        Як  основна одиниця, до якої прив'язують одиниці вимірів і 
енергетичних і світлових величин, є одиниця потужності ват (Вт). 

       Енергетичні й світлові величини вимірюються в різних одиницях. 
Між ними встановлений зв'язок, що дозволяє проводити відповідні 
перерахування. 

 
Енергетичні величини. 

Потік випромінювання еФ   - середня потужність,  що переноситься 
оптичним випромінюваннямза час, значно більший періоду електромагнітних 
коливань.  

Спектральний склад випромінювання характеризується спектральним 
розподілом потоку випромінювання - функцією, що описує залежність 
монохроматичного випромінювання )(λеФ   від довжини хвилі. 

Добуток λλ dеФ )(  визначає потужність, що переноситься потоком в 
інтервалі довжин хвиль λd  . 

∫
∞

=
0

)( λλ dФФ ее        [Вт]                    (1.1) 

Енергія випромінювання eQ  - енергія, переносимо випромінюванням  

∫=
t

ее dttФQ
0

)( [Дж]                     (1.2)
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Енергетична світність еМ  - відношення потоку випромінювання еdФ  , що 
випускається малим елементом поверхні в півсферу до площі цього елемента  

1dA .              
  

1dA
dM e

е
Φ

=        [Вт/ 2м ]                    (1.3)
 

 
Енергетична освітленість (опромінення) еЕ  - відношення потоку 

випромінювання еdФ  , що падає на малий елемент поверхні, до площі цього 
елемента 2dA . 
 

1dA
dE e

е
Φ

=        [Вт/ 2м ]                    (1.4)
 

 
Сила випромінювання eI   - відношення потоку випромінювання еdФ  , що 
поширюється від джерела в певному напрямку усередині малого тілесного 
кута, до цього тілесного кута 1Ωd . 

 

1Ω
=

d
d ФI е

e
][

ср
Вт

                       (1.5) 

dФе

dФе
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        Поняття сили випромінювання ставиться до точкового джерела 
випромінювання (розміри якого малі в порівнянні з відстанню, на якій 
розглядається його дія). 

 Тілесний кут являє собою частину простору, обмеженого конічною 
поверхнею довільної форми з вершиною в точці розташування джерела 
випромінювання. Одиницею вимірів тілесного кута є стерадіан (ср.), що 
представляє собою тілесний кут, вершина якого розташована в центрі сфери 
радіусом 1 м і який вирізає на поверхні сфери площу в один квадратний метр. 

 
 

 

 

Для малих тілесних кутів: 

αcos
2

2

l
dAd =Ω

  
(1.6) 

Для будь-яких тілесних кутів: 

)cos1(2 ϕπ −=Ω   (1.7) 

Якщо із точки, у якій розташоване джерело випромінювання в різних 
напрямках відкладати значення сили випромінювання, то поверхня, на якій 
лежать кінці векторів Ī називається фотометричним тілом випромінювача. 

У довільній площині, що проходить через центр джерела 
випромінювання, розподіл величини І характеризується індикатрисою 
випромінювання. 
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Енергетична яскравість eL випромінюючої поверхні 1dA   в даному напрямку α 

- відношення вимірюваної в цьому напрямку енергетичної сили світла до 
видимої площі випромінюючої поверхні. 

 

 

α
α

α cos1dA
dIL e

e =
2мср

Вт
⋅  

(1.8) 

α
α

α cos1

2

Ω
=

ddA
ФdL е

e
  

(1.9) 

 

Енергетична яскравість описує розподіли потоку випромінювання по 
тілесному куту та по випромінюючій поверхні. 

 
Світлові величини. 

При оцінці потужності випромінювання по виробленому їм світловому 
відчуттю, тобто по реакції людського зору на вплив потоку випромінювання, 
користуються світловим потоком і відповідними світловими величинами. 
Визначення світлових величин аналогічні визначенням відповідних 
енергетичних величин. 

 
Перехід від енергетичних величин до світлових. 
Людське око неоднаково чутливе до випромінювання різних довжин 

хвиль. Якщо для деякого випромінювача виміряти потік випромінювання в 
нескінченно малому діапазоні довжин хвиль λ…λ+Δλ і світловий потік у тім 
же діапазоні, то відношення значення світлового потоку  λvФ   до значення 

потоку випромінювання λеФ  буде характеризувати світлову ефективність. 
 

α

dΩ
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λ

λλ
е

v

Ф
ФК =)( ][

Вт
лм

  
(1.10)

 

Відношення λК  для будь якої  довжини хвилі випромінювання до 

максимального значення тКλ  називається відносною спектральною 
світловою ефективністю (для поля зору 4˚). 

 

mK
KV

λ

λλ =)(
0

  
(1.11) 

Крива відносної спектральної чутливості ока ( 555,0=mλ мкм.) 

∫ ∫==
76,0

38,0

76,0

38,0

0
)()(683)()( λλλλλλ dФVdФKФ ееv ][лм  (1.12) 

 
 

Світловий 
потік 

λλλ dФVФ еv )()(683
76,0

38,0

0

∫=  
 

Лм. 
(люмен) 

 
Світлова 
енергія 

dttФQ
t

vv ∫=
0

)(  
 
Лм. ∙с 

 
Сила світла Ω

=
d

d ФI v
v  

 
Кд. 

(кандела) 
 

Світимість 
1dA

dФМ v
v =  2м

лм
 

 
Освітленість 

2dA
dE v

v =  
 

Лк. 
(люкс) 

 
Яскравість α

α
α cos1dA

dIL v
v =  2м

кд
 

 
За одиницю світлового потоку прийнята незалежна  величина - люмен, 

рівна 1/683 Вт на довжині хвилі 0,555 мкм. 

λ
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За одиницю сили світла прийнята кандела. Одиниця сили світла 
мінялася неодноразово, що було обумовлено необхідністю використання для 
єдиних фотометричних еталонів найбільш стабільних і відтворених джерел 
випромінювання. Спочатку одиниця сили світла відтворювалася 
парафіновими свічами, потім полум'яними випромінювачами, потім 
металевими поверхнями, що нагріваються до температури плавлення 
платини й, нарешті, електричними лампами накалювання. Кожний наступний 
випромінювач забезпечував більш надійну відтворюваність у порівнянні з 
попередніми. 

Рішенням XVІ Генеральної конференції мір і ваг (1979 г) за одиницю 
сили світла прийнята кандела, що  представляє собою силу світла в даному 
напрямку від джерела, що випускає монохроматичне випромінювання з 
довжиною хвилі 0,555 мкм., сила випромінювання якого в цьому напрямку 
становить 1/683 Вт/порівн. 

З урахуванням даного визначення, а також того, що лм. = 1/683 Вт при 
λ=0,555 мкм, одиниця сили світла визначається як сила світла точкового 
рівномірного джерела, світловий потік від якого в межах тілесного кута 
порівн. дорівнює 1лм. 

ср
лмкд

1
11 =

 
 

1.1.2. Основні фотометричні співвідношення. 

Опромінення, створюване точковим джерелом випромінювання. 

    

 
 

Ω
=

d
d ФI αcos2

2L
Ad

d =Ω αcos2
2L

AIIФ d
dd == Ω  

αcos2
2 L

I
dA
d ФЕ ==               (1.13-1) 

 

2
0 L

IЕ ==α
 

(1.13-2) 
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Потік випромінювання, що надходить із однієї площадки на іншу 

021 == αα  

1

2

cos1 αΩ
=

dd
d

A
ФL  

2cos2
2 αL

Ad
d =Ω  

2cos1cos21
2

2 ααL
AALФ dd

d ×=                         (1.14-1) 
 

 

2
212

L
dAdALФd =                                      (1.14-2) 

Закон Ламберта. 

Для плоских джерел з яскравістю, однаковою у всіх напрямках, 
справедливий закон Ламберта, відповідно до якого сила випромінювання 
пропорційна косинусу кута α. 

 

constLL == 0α  

α
αα
cos1A

IL
d

= ααα cos1ALI d=  

0=α ; 100 ALI d=  

αα cos0II =   (1.15) 

N21
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Променистий потік, що випромінюєтьсяламбертовською площадкою в                         

півсферу. 

 

αcos1

2

Ω
=

dd
d

A
ФL  

αcos1
2 Ω= ddd ALФ  

)cos( α−π=Ω 12  

ααπ=Ω dsind 2  

αααπ= dcossindd ALФ 122  

∫ ∫
π Π π

π=απ=αααπ==
2

0

2

0
1

2

0

2
11

2

2
122 LdAsinLdAdcossinLdAФddФ |

L
dA
dФМ π==

1
                                              (1.16) 

Потік випромінювання, що надходить на круглу площадку кінцевих розмірів 
від ламбертовського випромінювача 

L =α
dα

Lα
dα

l

dρ

ρ
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1. Елементарний потік випромінювання, що надходить на площадку dA2 в              
елементарному тілесному куті dΩ. 

αcos1
2 Ω= dLdAФd  

2.  Елементарний тілесний кут dΩ. 

αcos2
2

l
dA

d =Ω ρπρ= ddA 22  

α
α

ρ dmd 2cos
1

=  

ααπ=α
α

ααπ
=Ω dsind

cosm
cossinmd 22

32

32

αρ mtg=  

α
α

α dmdA 3
2

2 cos
sin2 Π=

αcos
ml =  

3. Повний потік випромінювання, що надходить на площадку. 

∫ ∫ ====
σ σ σ

σπαπαααπ
0 0

2
1

0

2
11

2 sin|sin
2
12cossin2 LdALdAdLdAФddФ

  
(1.17) 

 
1.1.3. Фотометричні характеристики середовищ і поверхонь. 

 
Відбиття, поглинання й пропускання енергії випромінювання. 
При проходженні енергії випромінювання через різні середовища в 

загальному випадку має місце її ослаблення й зміна спектрального складу, 
що обумовлюється властивостями цих середовищ, характеристиками їхніх 
границь, умовам товщини, у яких середовища перебувають. Врахування 
такого  ослаблення необхідне при фотометричних розрахунках і передбачає 
систему фотометричних властивостей і оптичних параметрів і характеристик 
речовин і тіл.  

Середовища, що викликають зміни потоку випромінювання або його 
спектрального складу називається оптичними фільтрами. 

Ослаблення випромінювання обумовлене енергетичними втратами на 
відбиття, поглинання й розсіювання потоку випромінювання. 
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рп Ω=Ω

рп ΩΩ <

Відбиття – повернення випромінення поверхнею двох середовищ з 
різними показниками заломлення без зміни частоти його монохроматичних 
складових. 

Коефіцієнт відбиття : 

Ф
Ф ρρ =

  
(1.18)

 

Розрізняють: 
Дзеркальне відбиття - кут падіння дорівнює куту відбиття, рівні між собою 
тілесні кути розподілу падаючого й  випромінювання, що відбивається 

 

рп ε=ε
 

Дифузійне відбиття - збільшується тілесний кут поширення  
випромінювання, що відбиває, у порівнянні з падаючим. 

рп ε=ε  

Змішане відбиття містить дзеркальне й дифузійне випромінювання 
одночасно. 

Для характеристики розподілу  яскравості в просторі тіл, що дифузно 
розсіюють, використовують порівняльні величини, що зіставляють яскравість 
цих тіл у заданому напрямку з яскравістю ідеального розсіювача. 
Коефіцієнт яскравості β(енергетична яскравість) - відношення яскравості 
освітленої (опроміненої) поверхні до яскравості ідеального розсіювача, що 
перебуває в тих же умовах освітлення. 
Під ідеальним розсіювачем мається на увазі поверхня,  яскравість якої 
однакова у всіх напрямках, незалежно від напрямку випромінювання, що 
падає на цю поверхню (ламбертовський розсіювач). 

εn εp

Ωn Ωp
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constLL == 0α    (1.19) 
αα cos0II =  

Розглядаючи ламбертовський розсіювач як вторинний випромінювач: 

2
2 dA

dФЕdA = LM ламб π=  

21
EdAM dA ρ= EL ρ=π  

21 dAdA = ρ
π

=
EL                  (1.20) 

Жодне  з існуючих у природі тіл не є ідеальним розсіювачем, однак, 
ряд матеріалів у порівняно вузькому інтервалі довжин хвиль із певною 
погрішністю можна вважати рівно яскравими(BaSO4, MgO, молочне скло 
МС-14 і ін.) 

Поглинання - ослаблення випромінювання при проходженні через 
середовище  в результаті взаємодії з нею . 

Коефіцієнт поглинання 

Ф
Ф αα =

  
(1.21) 

Розсіювання - зміна просторового розподілу спрямованого 
випромінювання, що у результаті поширення в просторі  відхиляється у будь 
яких  напрямках. 

Коефіцієнт розсіювання : 

Ф
Ф σσ =    (1.22) 

Середовища, у яких відбувається розсіювання, називаються мутними. 
Пропускання - проходження випромінювання крізь середовище без                         

зміни частоти  його монохроматичних складових. 
Коефіцієнт пропускання 

Ф
Ф ττ =   (1.23) 

Якщо розсіювання не відбувається: 
ФФФФ =++ ταρ  

1=++
Ф
Ф

Ф
Ф

Ф
Ф

ταρ  

1=++ ταρ          (1.24) 

Lα
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Якщо коефіцієнти пропускання, поглинання й відбиття  вживаються 
для потоків монохроматичного випромінювання, то до відповідного терміна 
додається термін "спектральний, а до літерного позначення індекс λ, ρλ, αλ, 
τλ 

   Взаємозв'язок між інтегральними й спектральними коефіцієнтами 
відбиття, поглинання й пропускання: 

∫
λ

λλ

∫
λ

λλλρ

=ρ

d)(Ф

d)(Ф)(

 

∫
λ

λλ

∫
λ

λλλα

=α

d)(Ф

d)(Ф)(

                (1.25) 

∫
λ

λλ

∫
λ

λλλτ

=τ

d)(Ф

d)(Ф)(

 

 
Ослаблення випромінювання в однорідному середовищі. 

Нехай є поглинаюче, але не  однорідне середовище, що розсіює, 
товщиною l, у яке входить потік  . 

xdl
lФ

dФ
−=

)(
 

∫∫ −= dlx
)l(Ф

dФ
 

xlC)l(Ln Ф −=+ , 0)(0 ФlФlколи ==  

xl
Ф

lФLn =
0

)( 0ln 0 =+ CФ  

xlLnФlLnФ −=− 0)( 0ln ФC −=  
xlе

Ф
lФ −=
0

)(  

xlеФlФ −= 0)(    - закон Бугера – Ламберта (1.26) 
Закон Бугера - Ламберта справедливий для монохроматичного потоку 

випромінювання, що проходить середовище з постійним коефіцієнтом 
ослаблення. 
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Для розчинів: 
kCх =  

Для суспензій: 
Crkх 2Π=  

де k - коефіцієнт, що залежить від довжини хвилі, природи розчинної 
речовини й температури, С - концентрація речовини, r - еквівалентний радіус 
частки.    

При проходженнівипромінення через середовище товщиноюl 
 

 

xleФФ l
−= 0)(  

xle
Ф

lФ
Ф
Ф −===

0

)(ττ                                    (1.27) 







−=

=

τ
τ

ln

1ln

x

x
Для шару середовища з одиничною довжиною.

 

Для ряду практичних розрахунків уводять оптичну щільність D. 

kxD =−== τ
τ

lg1lg                            (1.28) 

Для систем світлофільтрів: 

 
Формули, що визначають τ і D застосовуються в тих випадках, коли 
падаючий потік є монохроматичним, а середовища селективні, або коли 
падає потік будь-якого спектрального складу, але середовища не селективні. 

τ1 τ2 τn ∏
=

=∑

n

i i1
ττ

∑
=

=∑

n

i iDD
1
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1.1.4. Теорія фотометричної кулі. 

 
Представимо, що внутрішня поверхня кульової порожнини із центром 

О и радіусом r покрита білим матовим шаром, що розсіює падаюче на нього 
випромінювання  відповідно до  закону Ламберта й має коефіцієнтвідбиття ρ. 

Представимо, що мала ділянкацієї поверхні в точці N, у силу якихось 
причин зробилась джереломвипромінювання, причому яскравість L джерела 
однакова у всіх напрямках. 

Визначимо  опромінення Е, що випромінююча ділянка   створює  на 
поверхні кулі в точці К. 

22 cos α
l
IЕ nk

к =  

11 cos αLdAI nk =  
αcos2rNKl == ααα == 21  

2
1

22
1

0 4
cos

cos4
cos

r
LdA

r
LdAEE k === α

α
α

  
(1.29-1) 

 
  З написаного видно, що опромінення   не залежить від  кута α, тобто 

від положення крапки К на поверхні кулі. 
Іншими словами,  цей результат можна виразити так: потік 

випромінювання, випромінюваний джереломdA1,  розподілиться рівномірно 
по всій поверхні кулі. 

Дійсно, якщо розділити потікdФ0 = πLdA1 , випромінюваний 
елементом dA1на площу сфери Ak=4πr2 , то одержуємо :   

2
1

2
10

0 44 r
LdA

r
LdA

A
dФЕ

ш

===
π

π
                            (1.29-2) 

dФ0

ρ

dA1

L =constα
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Потік випромінювання Ф0 , що впав на поверхню кулі, буде частково  
поглинений, а частково відбитий. При цьому поверхню кулі можна 
розглядати як вторинний випромінювач із енергетичною світністю М1  тобто 
опромінення поверхні кулі Е0  приведе до вторинного випромінювання зі 
світністю М1 . 

10

00

МЕ
ЕФ

→
→

01

0
0

ЕМ
А
ФЕ

к

ρ=

=

 
Потік випромінюванняФ1 , випромінюваний поверхнею кулі: 

11 ФМ → kАМФ 11 =  
створить на ній перше додаткове опромінення Е1 . 

11 ЕФ → 01
11

1 ЕМ
А
АМ

А
ФЕ

k

k

k

ρ====
 

Потік випромінюванняФ1, що створив опромінення  Е1 буде другий раз 
відбитий і знову рівномірно розподілиться по стінці кулі, у результаті чого на 
ній вийде друге додаткове опроміненняЕ2  . 

22

22

21

ЕФ
ФМ
МЕ

→
→

→

0
2

2
2

2

22

0
2

12

ЕМ
А
ФЕ

АМФ
ЕЕМ

ш

k

ρ

ρρ

===

=
==

 
і так нескінченно 

0
4

4

0
3

3

ЕЕ
ЕЕ

ρ

ρ

=

=

 
… 

 
Повне опроміненняЕповн., що встановиться на стінці кулі після незліченної 
кількості відбиттів: 

ρ
ρρρ

ρρρ

−
=++++=

=++++=++++=

1
1)...1(

......

0
2

0

00
2

00210

EE

EEEEЕЕЕЕЕ

n

n
nповн

         (1.30) 
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Якщо усунути влучення прямих променів від випромінювача на вихідне 
вікно (dA2), то опромінення вікна кулі EdA2 : 

 

ρ
ρρρρρ

−
=++++=

=+++=−=−=

1
1)...1(

...

0
2

0

21002

EЕ

ЕЕЕЕЕEЕE

n

nповнФповнdA

 (1.31) 

Якщо коефіцієнт відбиття малий, то повне опромінення стінки кулі 

мало відрізняється від первісної  
kА

Ф
Е 0

0 =   . Якщо коефіцієнт ρ великий, те 

додаткове опромінення, що виникає за рахунок повторних відбиттів, 
виявляється значним. Якщо ρ наближається до одиниці, те повне 
опромінення   росте нескінченно. 

Однак, у дійсності ρ завжди менше l і створення на внутрішній 
поверхні кулі нескінченно великого опромінення виявляється неможливим. 

Нескінченному росту опромінення Е перешкоджає й те, що в поверхні 
кожної використовуваної на практиці кулі є одне або кілька отворів. 

Позначимо площу сфери, вилучену кожним з отворів 1отвА , 2отвА ,… ,  

,... і нехай отвА    представляє загальну площу поверхні кулі, вилученувсіма 

отворами.   
...21 ++= отвотвотв ААА  

ρ

ρ

ρ
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Кожний з отворів варто розглядати як таку ділянку загальної площі Ак, 

на якій коефіцієнт відбиття ρ=0 і який поглинає весь падаючий на нього 

потік.  Нехай у кулю входить потік  . Визначимо первісне й вторинне 

опромінення стінок кулі по розглянутій вище методиці. 
 

00 ЕФ →  
 

 

kА
Ф

Е 0
0 =  

11

11

10

ЕФ
ФМ
МЕ

→
→
→

 

01 ЕМ ρ=  
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Ф
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(1.32) 

 
1.2.  Методи й засоби візуальної фотометрії. 

 
Візуальною (суб'єктивною) фотометрією називають фотометричні 

вимірювання, у яких первинним вимірювальним перетворювачем 
(приймачем випромінювання) є око людини. Методи й засоби візуальної 
фотометрії усе більше витісняються об'єктивними, однак вони ще досить 
поширені в лабораторній і виробничій практиці. 
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У візуальній фотометрії найчастіше  застосовують нульовий метод 
виміру, що базується на здатності ока фіксувати рівність яскравості 
одночасно видимих поверхонь, що дотикаються освітлюваних джерелами 
світла однакового спектрального складу. 

Прилади для світлових вимірів називаються візуальними фотометрами. 
Їх основними конструктивними елементами світлопослаблюючі пристрої, 
іспитові пластинки, пристрої для утворення полів порівняння, пристрою для 
розглядання полів порівняння. 
 

1.2.1. Методи візуальної фотометрії. 
 

 
Реалізаціями нульового методу є метод квадратів відстаней, метод 

переривчастого освітлення й метод косинусів, що уступають першим двом  у 
точності й діапазоні вимірів. 
Метод квадратів відстаней заснований на встановленні рівностіосвітленостей 
Еν1і Еν2   двох дотичних ділянок плоскої поверхні, освітлюваних двома 
різними оптичними випромінювачами. 

Для випадку нормального падіння світлового потоку: 
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=
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o902121 === ααvv EЕ  
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2
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1

1

l
I

l
I vv = 2

2

2
1

21 l
lII vv ==

  (1.33) 
 

Метод переривчастого освітлення  (метод Тальбота) заснований на 
властивості ока реагувати з деяким запізнє світлове роздратування. Для 
практичного використання цієї властивості при фотометричних вимірах 
застосовують схему фотопереривчастогоосвітлення одного з полів 
порівняння, тобто регулювання його яскравості за рахунок зміни  часу дії 
потоку.  
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У цьому випадку на шляху світлового потоку перпендикулярно до його осі  
розміщають диск, що обертається із секторним вирізом; при досягненні 
деякої швидкості обертання, спостерігач перестає помічати миготіння світла, 
обумовлене перемінним перекриванням і пропусканням світлового потоку  
в одному з полів порівняння. 

 
При цій швидкості обертання: 

π
ψ

=
2
n

L
L

v

v
'

        (1.34) 
де L΄ν  - суб'єктивно сприймана яскравість джерела; Lν  - яскравість джерела, 
n - число вирізів у диску, ψ- кут секторного вирізу. 

Метод косинусів  заснований на вирівнюванні освітленостей і 
дотичних ділянок плоскої поверхні, освітлюваних двома різними 
випромінювачами силою світла   й  , однаково вилучених від цієї поверхні, за 
рахунок зміни кута між напрямком осі світлового потоку й нормаллю до 
освітлюваної  поверхні. 

 










α=

α=

22
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1

1 1
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l
IvEv
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IvEv

21 vEvE = 21 ll =  

21 21
α=α cosIcosI vv 1

2
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21 α
α

vv II =                    (1.35) 
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1.2.2. Візуальні фотометри і їхні елементи. 
 

Світлопослаблюючі пристрої. 
Так як примусово довести до нуля різниці порівнюваних величин 

(яскравості,освітленості) за рахунок зміни відстаней або кутів у широких 
межах важко, то у фотометричних приладах знайшли застосування 
спеціальні світлопослаблюючі пристрої. До них відносять поляризаційні 
послаблювачі, фотометричні клини, нейтральні фільтри, діафрагми й сітки. 

 Послаблювачі на основі поляроїдів складаються із двох паралельно 
встановлених поляроїдів, що обертаються в протилежні сторони навколо осі. 
Кожний з поляроїдів являє собою  поляризуючу світло плівку, вклеєну між 
захисними скляними пластинками. 

 
При нормальному падінні світлового потоку на поляроїд послаблення 

сили світла визначається вираженням: 

δ2' cos
2
1

vv II =     (1.36) 

де I΄ν  - сила поляризованого світла після поляроїда; Іν - сила 
неполяризованого світла; δ - кут між площинами пропущення лінійних 
поляризаторів.  

У деяких конструкціях послаблювачі на основі поляроїдів для усунення 
впливу поляризації на точність виміру застосовують систему із трьох 
поляроїдів, з яких обертається лише середній. 

Фотометричні клини  мають кілька різновидів. 

αб

αд
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Найпростіший фотометричний клин являє собою  клин з димчастого 
скла, доповнений до плоскопараллельної пластинки таким жеклином з 
безбарвного скла (для усунення хроматизму, створюваного клиновидністю). 
Характеристикою дії такого клина є зміни оптичної щільності на одиницю 
довжини. Основне достоїнство полягає в можливості створення лінійності 
цієї зміни на великій відстані.Для створення значної зміни послаблення 
переважніше використовувати фотометричні клини, що складаються з тонких 
шарів різних поглинаючих речовин, що наносяться на плоско-паралельні 
прозорі підложки. Такі клини виконують у вигляді тонких і металевих 
(паладій, платина) плівок змінної товщини, що наносяться випаром у вакуумі 
на скло або кварц, що засвічені наростаючими експозиціями. 

Світлофільтри, що використовуються для послаблювачів, не змінюють 
криву розподілу енергії випромінювання по спектру, а лише однаковою 
мірою  послабляють її монохроматичні складові. 

Як  неселективні світлофільтри у візуальних фотометрах 
використовують нейтральні стекла типу НС. Для діапазону 0,46-0,68 мкм 
доцільно застосовувати марки НС6, НС8, НС10, що мають в цьому діапазоні 
приблизно постійний спектральний коефіцієнт пропускання. 

Діафрагми й сітки, що використовуються в якості світлопослаблюючих 
пристроїв, змінюють площу поверхонь, що світяться, або поперечні розміри 
світлових пучків без зміни їхнього спектрального складу. У випадку 
рівномірної яскравості по всій поверхні, що світяться, можна з достатнім 
ступенем точності вважати зміну яскравості (освітленості) при 
диафрагмуванні пропорційною площі отвору. 
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Конструктивно послаблювачі цього типу виконують у вигляді діафрагм 
(точкових, ірисових, щілинних, секторних) із отвором, що плавно 
змінюється, або у вигляді сіток. Дротові фотографічні сітки кращі в тих 
випадках, коли послаблювач повинен мати високу теплотривкість і 
неселективність. 

Звичайно у фотометрах одне поле порівняння залишають повністю 
відкритим, друге поле діафрагмують або закривають сіткою 

 
Іспитові пластинки. 
Важливим вузлом візуальних фотометрів є іспитові (приймальні) 

пластинки. Вони являють собою   екрани, що розсіюють світло і служать для 
захисту очей спостерігача від безпосередньої дії випромінювача. Світло від 
випромінювача попадає спочатку на іспитову пластинку, освітленість якої 
міняється за допомогою світлопослаблюючих пристроїв, а вже потім у 
вигляді розсіяного випромінювання направляється в площину полів 
порівняння. 

Іспитові пластинки не повинні змінювати спектральний склад падаючі 
на них світла, повинні рівномірно розсіювати його тобто наближатися до 
ламбертових поверхонь. 

Матеріалами для іспитових пластинок служить звичайне молочне скло 
марок МС13, МС14, МС20 скло, що відбиває і розсіює світло ОНС1, ОНС2, 
ОНС3, ОНС4,  сульфат барію (ВаSO4) і окис магнію (MgО). 

Для фотометричних цілей краще використовувати скло марки МС-14, 
що має більший коефіцієнт дифузійного відбиття (ρ=0,94). 

Для роботи з потоками випромінювання потужних лазерів 
застосовують молочне скло марки МС-13 з межею світлової міцності       

5·104
2м

Дж  (λ=0,694 мкм) і 105
2м

Дж (λ=1,06 мкм). 

У ряді випадків використовують світлорозсіюючі деталі з набору  
молочного скла різних марок. Наприклад, для дифузійного розсіювання й 
деполяризації застосовують пластини, складені із трьох полірованих пластин: 
МС13 (товщ. 1 мм), МС20 (товщ. 0,5 мм) і МС13 (товщ. 1 мм). 

Високу механічну міцність мають іспитові пластинки із сульфату 

барію, отримані пресуванням порошку ВаSO4(променева міцність 104
2м

Вт ). 

Для роботи в умовах швидких змін температур і великих механічних 
навантажень, доцільно застосовувати білі покриття, що представляють собою 
колоїдний розчин нітратів барію, стронцію й кальцію й карбонату натрію, що 
наносяться методом поливу на мідну підложку, що піддається потім 
термообробці. Для такого покриття коефіцієнт дифузійного відбиття в 
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області спектра 0, 4-1,5 мкм перевищує 0,95. Оптичні властивості покриття 
залишаються практично постійними при зміні температури від 243 до 473 К. 
 

Пристрої для утворення полів порівняння. 
До пристроїв для утворення  полів порівняння пред'являються наступні 

вимоги:  
- Поля порівняння повинні бути безструктурними. 
- Колір порівнюваних полів повинен бути однаковий. 
- Кутові розміри полів не повинні перевищувати 2- 3˚ для того , щоб  

зображення укладалися на центральній  частині сітчастої оболонки ока (у 
межах жовтої плями). 

- Яскравість полів порівняння повинна лежати в межах від 7 до 30 кд/м2.. 
- Лінія розподілу полів повинна бути тонкою й зникати при досягненні 

рівності яскравості. 
Поля порівняння повинні бути оточені темним тлом. 
Пристрій для утворення полів порівняння звичайно виконують у 

вигляді фотометричних кубиків, що складаються із двох тригранних скляних 
призм, склеєних між собою шліфованими ділянками  гіпотенузних граней. 
При освітленні двох граней кубика двома поверхнями, що світяться, ці 
поверхні з боку третьої грані видні сполученими.  

Для утворення полів порівняння використовують також біпризми, 
дзеркала із  шаром, що відбиває на половині площі поверхні, розділюючі 
одиночні призми. 

Описані пристрої конструктивно виконуються як окремі вузли так і в 
складанні, що називається фотометричною голівкою. Вона містить іспитові 
пластинки, пристрої для утворення й розгляду полів порівняння. 

 
Фотометрична головка. 
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1.3. Принципи побудови об'єктивних  фотометрів. 
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1.3.1.  Прилади з одним оптичним каналом і пропорційним методом 

виміру. 
 

У таких приладах випромінювання джерела поширюється по одному 
певному оптичному шляху. В оптичний канал може бути встановлений 
еталонний  або досліджуваний зразок. При цьому потік випромінювача ФДВ   
частково поглинається або розсіюється й потік, що досягає приймача 
випромінювання змінюється. Вимірюючи потік на приймачі ФПВ можна 
одержати інформацію про коефіцієнт пропускання (відбиття, розсіювання) 
зразка. 

 
При установці по черзі в оптичному каналі необхідного числа зразків з 

різним поглинанням, виконується градуювання  пристрою, що реєструє. 
Після градуювання в оптичний канал установлюються досліджувані зразки й 
вимірювана величина відлічується прямо за показниками  пристрою, що 
реєструє, які вважаються еталонними. Очевидно, що показання  пристрою, 
що реєструє, будуть пропорційні  коефіцієнту пропускання зразка. 

В загальному випадку: 
ττ ⋅=⋅⋅⋅= KksФI ДВ ,    де skФK ДВ=  - постійна приладу. 
При градуюванні: 

1tетет KI τ=
 

При вимірі: 

2tВВ KI τ=  

2

1

t

t

ет

В

ет

В

K
K

I
I

τ
τ

=
2

1

t

t
ет

ет

В
В K

K
I
I

ττ =                  (1.37) 

При постійному в часі значенні К вимірювання може проводитися з 
тією же точністю, з якою здійснювалося градуювання й робився відлік. 

Однак, величини ФДВ , S і К не залишаються постійними. При зміні К, 
тому самому   значенню τ будуть відповідати різні показання індикатора, що 
викликає додаткові погрішності виміру. Для зменшення цих погрішностей 
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величини ФДВ , S і К по можливості стабілізують. Але найбільш дієвим 
шляхом підвищення точності вимірів є перехід до такої побудови приладу, 
при якому погрішності основних елементів менше позначаються на точність 
вимірів. 

 
1.3.2. Прилади з одним оптичним каналом і регульованим 

послаблювачем. 
Компенсаційний метод виміру. 

 
У таких приладах у схему вводиться послаблювач зі змінним 

коефіцієнтом пропускання. 

 
 
При градуюванні в оптичний канал по черзі вводяться еталонні зразки з 

різним поглинанням. Змінюючи пропускання послаблювача, домагаються 
одного й того ж  показання  пристрою, що реєструє. Механізм  регулювання 
послаблювача пов'язаний з покажчиком шкали, по якій проводиться відлік   . 

Після градуювання, в оптичний канал уводиться досліджуваний зразок 
і послаблювачем домагаються такого ж  показання  пристрою, що реєструє, 
як і при градуюванні. Відлік проводиться по шкалі послаблювача, а 
електронна частина приладу використовується тільки для чутливої індикації 
збігу (компенсації) потоків на приймачі при градуюванні й вимірі. При цьому 
відносна погрішність електронних вузлів не настільки істотна.  
При досить високому коефіцієнті підсилення абсолютна погрішність 
індикації може бути досить малою, однак коефіцієнт підсилення й чутливість 
схеми обмежені діапазоном роботи електронного тракту. 

 Послаблювач і його шкала використовується як  вторинний еталон, з 
яким порівнюється досліджуваний зразок. Послаблювач компенсує зміну 
коефіцієнта пропускання досліджуваного зразка. 
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В загальному випадку: 

зрзрДВ KksФI ττττ ⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= 00  
KsФк ДВ ⋅⋅=  

При вимірі: 

202 tВВ KI ττ=  

етВ II =  

202101 tВtет KK ττττ =
2

1

02

01

t

t
етг K

K
τ

τ
τ

τ ==                    (1.38) 

 
Основним джерелом погрішності схеми є нестабільність джерела 

випромінювання. 
 

1.3.3.  Прилади із двома оптичними каналами. 
Компенсаційний метод виміру. 

 
Повністю усунути вплив нестабільності джерела випромінювання при 

одночасній реєстрації променистого потоку, що пройшов через еталон і 
досліджуваний зразок. Для цього в прилад уводиться другий оптичний канал. 
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Потік випромінювача розподіляється за допомогою дзеркал або призм 
нарівно по двох каналах: вимірювальному й еталонному. В еталонному 
каналі встановлюється еталон з постійним поглинанням, рівним найбільшому 
вимірюваному поглинанню. У вимірювальному каналі крім досліджуваного 
зразка встановлюється послаблювач зі змінним коефіцієнтом пропускання, 
що компенсує зміну коефіцієнта пропускання досліджуваного зразка. 

Приймачі випромінювання в обох каналах підключені до схеми 
порівняння, на виході яких формується різницевий сигнал. При рівності 
потоків у каналах сигнал на виході схеми порівняння дорівнює нулю. У 
такий спосіб електронні вузли приладу працюють як  чутливий індикатор 
нуля, чим, як відзначалося, значно знижується вплив їхньої нестабільності. 
Коефіцієнт підсилення, а отже й чутливість схеми  можуть бути дуже 
великими. Вплив нестабільності джерела випромінювання  повністю 
виключається, тому що збільшення використовуваних потоків 
випромінювача позначаться рівною мірою  в обох каналах, а різниця цих 
збільшень при точному балансуванні близька до нуля. 

До установки досліджуваного зразка послаблювач перебуває  в 
положенні мінімального пропускання й потоки на виходах каналів рівні. При 
поміщенні досліджуваного зразка у вимірювальний канал, потік на його 
виході зменшується. Змінюючи пропусканняпослаблювача, домагаються 
рівності потоків. При цьому пропусканняпослаблювача збільшується на 
величину поглинання в зразку, тобто відбувається компенсація його 
коефіцієнта пропускання. По шкалі послаблювача, що є вторинним еталоном, 
визначається τ зразка. 

Еталонний канал:  :                     ететДВет sФI τ
2
1

=
 

Вимірювальний канал:                      ВВДВВ sФI ττ02
1

=  

етВ II = 0=∑I  

ететВВ ss τττ =0
В

етет
В s

s
⋅=

0τ
τ

τ
                      (1.39) 

Розміщення послаблювача у вимірювальному (а не в еталонному) 
каналі зроблене для того, щоб при рівності потоків на виходах каналів режим 
роботи приймачів випромінювання залишався постійним. Робоча точка 
приймача еталонного каналу незмінна, а робоча точка приймача 
вимірювального каналу приводиться до неї. Тому робота виконується завжди 
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в одній  і тій же робочій крапці, що полегшує підбор однакових параметрів 
приймачів. 

 
 

1111 ВетВет IIФФ ==                                   (A) 
 

1222 ВетВет IIФФ ≠=                                  (B) 
 

Застосовуються також схеми з установкою регульованого послаблювача як у 
вимірювальному, так і в еталонному каналах.  

 

 
 
 
Погрішність, викликана неідентичністю приймачів випромінювання 

компенсується усередненням результату при почерговому вимірі зразка в 
обох каналах, що, однак, збільшує час виміру. 
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1.3.4. Прилади із двома оптичними каналами й одним приймачем 

випромінювання. 
Компенсаційний метод виміру. 

 
Використання двох приймачів приводить до погрішностей, викликаних 

не ідентичністю їхніх характеристик. Більш високу точність забезпечує двох 
канальна схема з одним приймачем, на який по черзі надходять потоки з 
еталонного й вимірювального каналів. Для цього використовуються різні 
комутуючі пристрої зокрема, непрозорий диск, що обертається із отворами. 
Коли  непрозора ділянка диска перекриває потік вимірювального каналу, на 
приймач надходить випромінювання еталонного каналу й навпаки.  

У схемі порівняння використовується підсилювач змінного струму, 
тому при рівності потоків, сигнал на виході відсутній. Якщо потоки не рівні, 
то струм приймача буде змінюватися із частотою перемикання каналів. 
Величина змінного сигналу буде пропорційна різниці потоків, а фаза 
визначаться тим, потік якого каналу більше. При переході відФет< ФВ  доФет< 
ФВ   , фаза зміниться на 180˚. 
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0

1
τ

ττ ⋅= етВ                                            (1.40) 

Як і в попередньому випадку, електронна схема використовується як  
чутливий індикатор нуля, послаблювач, що регулюється - як вторинний 
еталона.  

У розглянутій схемі прийняті практично всі засоби для усунення 
впливу основних погрішностей, пов'язаних з нестабільністю випромінювача, 
і приймача випромінювання. 

 
1.3.5. Прилади із двома оптичними каналами. 

Пропорційний метод виміру. 
 
Компенсаційні методи забезпечують мінімальну погрішність виміру, 

однак, необхідність послаблювача, що регулюється (компенсатора) збільшує 
час виміру й ускладнює схему приладу. 

Для більш простих випадків використовують прилади із двома 
оптичними каналами й одним приймачем випромінювання, але із 
застосуванням пропорційного методу вимірів. Зі схеми виключається 
послаблювач, що регулюється, а до виходу підсилювача підключається 
дільник, що формує сигнал, пропорційний відношенню пропускання 
вимірювального й еталонного каналів. 
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В загальному випадку:       ττ KksФI ДВ =⋅⋅=  
 

Для еталонного каналу:       KI етет τ=  
 
Для вимірювального каналу:    KI ВВ τ=  
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ττ =                             (1.41) 

Так як вимір в обох каналах відбувається практично в один і той самий 
час, нестабільність елементів схеми  не позначається на результаті виміру. 
Основними джерелами погрішностей є неінформативні зміни пропускання 
еталонного й вимірювального каналів, а також погрішність дільника. 

На практиці використовуються всі розглянуті схеми  залежно від  
необхідної точності й можливої складності.   

 
 
1.4. Вимірювання основних фотометричних величин. 
 
1.4.1. Вимірювання потоку випромінювання. 
 
Вимірювання потоку випромінювання виконується на кульовому 

фотометрі методом заміщення. Випробувана й еталонна лампа розміщаються 
послідовно в центрі фотометричної кулі. Вихідне вікно фотометричної кулі 
закрито молочним склом, за яким розташовується приймач випромінювання.  
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Від прямого влучення променів вихідне вікно закрите екраном 
пофарбованим так само , як і внутрішні стінки кулі. Освітленість вихідного 
вікна буде пропорційна потоку випромінювання джерела. 

 

 
 

kФЕ = , де k – коефіцієнт пропорційності, постійний для даної кулі.  

)1(R4
k 2 ρ−π

ρ
=

 
 

 етет kФЕ =   

  
ет

ет

В
В Ф

Е
ЕФ = (1.42) 

ВВ kФЕ =  
 
 

1.4.2. Вимірювання освітленості. 
 
Для вимірювання освітленості служить люксметр, що складається із 

селенового фотоелемента й гальванометра 
 

 

2dA
dФЕ =  

СФ
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Градуювання приладу виконується за допомогою еталонної лампи 

накалювання з колірною температурою 2850 К, випромінювання якої 
повинне падати на фотоелемент по нормалі до поверхні. 

Спектральна чутливість фотоелемента відрізняється від спектральної 
чутливості ока, у зв'язку із чим люксметр, від градуйований по еталонній 
лампі, буде давати інші показання при вимірі освітленості, створюваної 
джерелами іншого спектрального складу. 

Для корекції люксметра вводять поправочний коефіцієнт відносної 
актинічності. 

Для зменшення косинусної погрішності (при падінні косих променів на 
поверхню фотоелемента) застосовується насадка у вигляді півсфери з білої 
світлорозсіючоїпластмаси й непрозорого пластмасового кільця. 

 
1.4.3. Вимірювання яскравості. 

 
Вимірювання яскравості засноване на використанні прямої 

пропорційності між яскравістю пучка променів і світловим потоком, що 
переноситься через дві певних ділянки поверхні (діафрагми) площею dA1 й 
dA2. 

Однією з головних частин приладу для вимірювання яскравості є 
об'єктив, що зображує ділянку поверхні, що світиться на світлочутливій 
поверхні фотоелемента. Пучок, що виходить із центра поверхні в межах 
апертурного кута, обмежується оправою об'єктива й спеціальною 
діафрагмою перед фотоелементом. Ці елементи формують постійну 
сукупність пучка променів, що переносять світловий потік від поверхні, що 
світиться до фотоелемента. 

Фотоелемент приєднаний до електровимірювального приладу,  
показання якого будуть пропорційні падаючому світловому потоку. 

 

 
 

11

2

cosαα Ω
=

ddA
ФdL

 
Градуювання  яскравомірувиконується по еталону яскравості, тобто 

визначається відлік, що відповідає відомій яскравості. 
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1.5. Вимірювання коефіцієнтів відбиття, пропускання, 
поглинання, розсіювання. 

 
1.5.1. Фотометр порівняння. 

 
Служить для вимірювання коефіцієнтів пропускання й відбиття 

прозорих і дифузно-розсіюючих матеріалів у видимій і ближнійІК області 
спектра. 

Принцип дії заснований на порівнянні потоків випромінювання від 
того самого   випромінювача, що падають на внутрішню стінку 
фотометричної кулі й на зразок. 

 
За допомогою поворотного дзеркала потік випромінювання 

направляється по черзі або на досліджуваний об'єкт, або в зону А (при 
калібруванні). Спектральний діапазон виміру визначається світлофільтрами, 
які вводяться в пучок променів, що направляються на об'єкт. 
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Коефіцієнт світлопоглинання визначають методом, заснованим на 
вимірюванні ослаблення потоку випромінювання при проходженні через 
зразок. 

Метод полягає у визначенні коефіцієнта пропускання τ як відношення 
потоку, що пройшов через зразок, до падаючого на нього потоку. 
Вимірювання потоку виконується на кульовому фотометрі. 

В основу роботи покладений принцип зрівнювання двох світлових 
потоків за рахунок діафрагмування одного з них змінюваною апертурною 
діафрагмою, тобто прилад побудований по двоканальній схемі з 
послаблювачем, що регулюється. 

Для вимірювання спектральних характеристик у приладі є набір 
змінних світлофільтрів. 

 
1.5.2. Універсальний фотометр ФМ - 58. 

 
Призначений для вимірювання яскравості, коефіцієнтів пропускання й 

відбиття. Вимірюваннявиконується візуальним і фотоелектричним методами. 

 
1.6. Вимірювання коефіцієнта світлорозсіювання оптичних систем. 



40 
 

 
Якість зображення, створюваного оптичною системою, тим 

досконаліше, чим точніше збережений у ньому контраст між окремими 
точками зображуваного предмета. У реальних оптичних системах контраст 
зображення зменшується через дифракційні явища, наявності аберації й 
потрапляння на зображення стороннього світла, що є частиною всього 
світлового потоку, що пройшов  через оптичну систему, але не брав участі у 
побудові зображення. 

Джерелами стороннього світла в оптичній системі є самі оптичні 
поверхні завдяки частковому відбиттю на них світла, зколи, подряпини, 
міхури, погано зафарбовані грані лінз, бічні грані призм, внутрішні поверхні 
механічних оправ, через відбиття ними променів або за рахунок власного 
теплового випромінювання, що особливо помітно при роботі в ІЧ діапазоні. 

Властивість оптичної системи створювати сторонню засвічення 
площини  основного зображення називається світлорозсіюванням і 
характеризується величиною коефіцієнта світлорозсіювання, строго 
нормованого  для  більшості оптичних приладів.  

Коефіцієнтом світлорозсіювання оптичної системи називається 
відношення освітленості Е,  створюваного системою зображення абсолютно 
чорного предмета, розташованого на рівномірно яскравому тлі, що 
забезпечує рівномірну в межах півсфери засвіченнявхідного отвору приладу, 
до освітленості Ет  зображення тла.

фE
ER =  
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Лабораторна установка відтворює найбільш складні умови експлуатації 
оптичного приладу. Перед оптичною системою встановлюється чорний 
предмет на тлі рівномірно освітленого білого екрана, що створює кругову 
засвіченняв межах півсфери. Оптична система утворює зображення чорного 
предмета на білому тлі. 

 
Вимірювання коефіцієнта світлорозсіювання. 

 
Якби  оптична система не мала світлорозсіювання, у зображення 

предмета не потрапив би не один промінь світла й це зображення дійсно було 
б чорним. У дійсності, через світлорозсіювання, у зображення предмета 
попадає частина світлового потоку, що вимірюється приймачем 
випромінювання. Круговезасвіченнявхідного отвору створюється 
внутрішньою поверхнею порожньої кулі через отвір у її стінці. На оптичній 
осі досліджуваної оптичної системи  в протилежній стінці кулі міститься 
отвір, діаметр якого змінюється змінними діафрагмами. За отвором 
розташована світлова пастка, виконана у формі кулі, пофарбованої усередині 
чорною матовою емаллю. Отвір спільно зі світловою пасткою імітує чорний 
предмет.  

При дослідженні оптичної системи в отвір кулі встановлюється 
коліматорний об'єктив, з фокусною відстанню, рівною діаметру кулі. Діаметр 
коліматорного об'єктива повинен бути більше діаметра вхідного отвору 
досліджуваної оптичної системи. 

У площині зображення чорного предмета, утвореного досліджуваною 
оптичною системою, установлюють діафрагму й приймач випромінювання, 
розміри світлочутливої площадки якого повинні бути менше на  ~10% 
розмірів зображення чорного предмета. 

Потім отвір  у задній стінці кулі закривають білою пробкою й роблять 
другий вимір фотоструму, що буде пропорційний яскравості стінок кулі. 
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1.7. Вимірювання концентрації й складу речовини . 

 
1.7.1. Вимірювання концентрації по поглинанню. 

 
Вимірювання концентрації розчинів і газів засновано на законі Бугера- 

Бера, що встановлює залежність потоку, що пройшов через однорідний 
поглинаючий шар розчину, від товщини шаруючи  l  і концентрації 
розчиненої речовини C: 

kclеФФ −= 0  
де  0Ф    - початковий потік при концентрації  C=0,   k - коефіцієнт, що 

залежить від довжини хвилі зондувального випромінювання, природи 
розчиненої речовини й температури. 

Зробивши вимірювання потоку після проходження його через зразок 
можна судити про концентрацію речовини в розчині або концентрації газу.   

У фотоелектричних вимірювачах концентрації використовується весь 
оптичний діапазон ( УФ, В, ІЧ). Вимірювачах концентрації, що працюють у 
видимій області спектра, часто називають фотоколориметрами, але не тому, 
що вони служать для виміру кольору, а тому, що розчини пофарбовані. 

У вимірювачах концентрації часто використовують не розкладене в 
спектр випромінювання. Однак, з огляду на те, що поглинання потоку 
випромінювання не однакове для різних довжин хвиль і максимальне 
поглинання має місце в певному спектральному діапазоні, з метою 
підвищення чутливості застосовують селективне випромінювання. Виділення 
необхідного спектрального інтервалу виконується за допомогою 
світлофільтрів а іноді, - монохроматорів. 

Оптичний тракт вимірювачів поглинання й концентрації будується, як 
правило, по двоканальній схемі з використанням компенсаційного або 
пропорційного методу реєстрації. 

 
11
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                                   Фотоколориметр 
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1.7.2. Вимірювач концентрації. 
 
Призначений для безперервного вимірювання концентрації окислів 

азоту в потоці міцної азотної кислоти. 

 
 
Вимірювання концентрації по поглинанню. 
Світло від випромінювача проходить через проточну кювету, через яку 

пропускається кислота, потім модулятор, що обертається і попадає на 
приймач випромінювання. 
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У дисковому модуляторі є два отвори, в яких укріплені світлофільтри. 
Смуга пропускання першого світлофільтра відповідає інтервалу 
максимального поглинання окислами азоту й забезпечує найбільшу 
чутливість до концентрації. Смуга пропускання другого світлофільтра 
відповідає найбільшій прозорості, що визначає найменшу чутливість. 
Практично пропускання в цій області не залежить від концентрації 
досліджуваної домішки. 

Таким чином, за допомогою другого світлофільтра створюється 
еталонний потік, з яким порівнюється потік, що утвориться при проходженні 
через перший світлофільтр, прозорий в області поглинання окислами азоту. 

У приладі використовується логарифмічний підсилювач із блоком 
вирахування. На виході утвориться сигнал, пропорційний відношенню 
потоків 

Ф
Ф

kФkФkUU 0
012 lglglg =−=−

 
По такій же схемі будуються більшість вимірювачів концентрації газів 

і рідин. 
 

1.7.3. Вимірювання концентрації й розмірів зважених часток і 
аерозолів. 

 
Прилади для вимірювання концентрації зважених часток у рідинах і 

газах називаються  нефелометрами. 
Можливі два способи  вимірювання: по ослабленню потоку, що 

проходить, й по інтенсивності розсіяного потоку. При першому способі 
вимірів можуть бути використані фотоколориметри.  

Променистий потік на виході з досліджуваного середовища: 
clrkеФФ

2

0
π−=  

а концентрація: 

Ф
Ф

ln
lrk

1C 0
2 ⋅

π
=   (1.45) 

де     r  - радіус часток, С - їхня концентрація. 
По відомій концентрації можна також визначити розмір часток. 
При другому способі вимірів використовується розсіяного частками 

світло. Спостереження розсіяного світла виконується в напрямку,  
перпендикулярному до напрямку поширення первинного пучка або під 
певним кутом до нього. 

Установлено наступну залежність розсіяного потоку від параметрів 
середовища:        

4

2

0 λ
NVkФрФ =    (1.46) 

де   N- число часток в одиниці об'єму; V - обсяг частки;   λ - довжина 
хвилі;  k- коефіцієнт, що залежить від природи середовища. 
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Співвідношення дозволяє визначити розміри часток при відомій 
концентрації й концентрацію, якщо відомо, що розміри часток при різній 
концентрації N однакові. 

Варто також звернути увагу на залежність розсіяного світла від 
довжини хвилі. У розсіяному потоці  відносний вміст  короткохвильового 
випромінювання буде значно більше, ніж у вихідному потоці.                       

Розглянуті методи використовуються для рішення різноманітних 
завдань: визначення мутності води, вимірювання концентрації диму, пилу, 
контролю роботи фільтрувальних апаратів і т.п. 

 
1.7.4.Нефелометр НФР. 

 
Світловий потік від джерела випромінювання попадає на 

світлоподілювач. Основна частина потоку проходить через світлоподілювач і 
конденсором направляється в камеру з дистильованою водою. У якій 
міститься кювета з досліджуваним розчином, після чого гаситься в пастці. 
Частина потоку, розсіяна частками досліджуваного розчину, виходить через 
об'єктив вимірювального каналу. 

Невелика частина потоку відбивається від світлоподілювача до 
розсіювача, що являє собою матове або молочне скло. Частина розсіяного 
світла використовується в каналі порівняння. 
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1.7.5. Вимірювання складу речовини. 
 
Фотометричні прилади, принцип дії яких заснований на вимірюванні 

параметрів випромінювання досліджуваних об'єктів, що отримується в 
результаті порушення в них світіння, називаються флуорометрами. 

При збудженні речовин випромінюванням або іншими способами в 
ряді випадків з'являється світіння - флуоресценція, люмінесценція, 
фосфоресценція, по яких можна судити про склад речовини й про 
концентрацію вхідних у нього елементів. Це явище й використовується для 
побудови фотометрів, працюючих на зазначеному принципі. 

Так як у цьому випадку вимірюються в основному спектральні 
параметри: наявність певних спектральних ліній, їхня інтенсивність і т.д., те 
подібні вимірювання можна розглядати і як спектрометричні. 

Флуоресцентний аналіз застосовується для вимірювання дуже малих 
концентрацій, до яких не чутливі інші методи кількісного аналізу. 

Флуорометри побудовані  по двоканальній схемі . У них вимірюється 
різниця двох модульованих світлових потоків, що проходять через обсяги з 
вимірюваною й еталонною рідинами.  

Довжина хвилі  випромінювання збудника при флюорометричних 
вимірювання підбирається по максимуму концентрації досліджуваного 
середовища. 

 
Флуорометр. 

Перед приймачем випромінювання встановлюється світлофільтр, що 
пропускає випромінювання з довжиною хвилі флуоресценції й придушує 
випромінювання з іншими довжинами хвиль. 
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1.8. Вимірювання характеристик лазерного випромінювання. 
 

1.8.1. Вимірювання енергетичних характеристик. 
 
По характеру роботи лазери (Л) можуть бути розділені на три групи:  
1. Л.  безперервної  дії . 
2. Імпульсні  Л, що випромінюють короткі  одиночні імпульси зі 

значними тимчасовими інтервалами між ними. 
3. Імпульсні Л, що випромінюють короткі імпульси з досить високою 

частотою повторення. 
Відповідно до  цього  для характеристики випромінювання Л різних 

типів зручно застосовувати  різні величини. 
Для Л, що працюють у безперервному режимі є потужність 

випромінювання Р. При вимірах у цьому випадку  зустрічаються потужності 
від  ~ 10-3 Вт ( He-Ne Л) до ~ 105 Вт (Л на СО2). 

У випадку Л, що працюють  у режимі одиночних імпульсів, 
використовуються:  

- повна енергія імпульсу  іW
 

dt
t

t
tPіW ∫=

2

1

)( ,  (1.47) 

де P(t) - миттєва потужність випромінювання; 

-  середня потужність імпульсу іP
−

 : 

τ
і

і
W

P =
−

,  (1.48) 

де τ  - повна тривалість імпульсу; 
- пікова потужність   maxP   - обумовлена максимумом величини P(t) 

         Діапазон енергій імпульсів від  ~ 210−  Дж. до ~ 510  Дж. 
(твердотілий Л. з підсилювачем у режимі вільної генерації ). 

Середня потужність імпульсів укладена в межах від ~ 103 Вт. 
(твердотілий Л. у режимі вільної генерації) до ~ 1012 ( твердотілі  Л. у режимі 
синхронізації мод). 

Випромінювання Л., що працюють у режимі повторюваних імпульсів, 
можна характеризувати аналогічними величинами: 
- повною енергією імпульсу  іW  

∫=
T

і dttPW
0

)( ,  (1.49) 

- де, Т - період проходження імпульсів,
−

P - середня потужність 
випромінювання 
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∫=
− T

dttP
T

P
0

)(1
       (1.50) 

- піковою потужністю випромінювання  Рmax 

Частоти повторення імпульсів такого типу  лежать у діапазоні1-105   
Гц, середня потужність випромінювання укладена в інтервалі від ~  Вт. 
(малопотужні Л на напівпровідниках) до ~ 102 Вт (газові Л. у режимі 
модуляції добротності). 

Основні труднощі й обмеження при вимірах енергетичних 
характеристик Л. з імпульсним режимом роботи обумовлені  малою 
тривалістю імпульсів випромінювання, що доходить до ~ 10-7– 10-8сек. для 
Л., що працюють у режимі модуляції добротності й до ~ 10-12– 10-13 сек. для 
Л, що працюють у режимі синхронізації мод. 

Крім цього, в області більших потужностей і енергій  границі 
застосовності того або іншого методу обумовлені стійкістю матеріалу 
прийомного елемента.  

 
Вимірювання з тепловими приймачами. 
 
Сутність методу полягає в поглинанні випромінювання прийомним 

елементом, перетворенні його в теплову енергію, котра тим або іншим 
способом вимірюється . 

Переваги методу: 
- Теплові приймачі можуть застосовуватися практично в будь-якій 

області спектра. 
- Можна проводити абсолютні виміри.  
- Світлові характеристики лінійні. 
До недоліків теплових приймачів відноситься низька чутливість у 

порівнянні з фотоелектричними приймачами й більша інерційність. 
Для вимірювання теплової енергії, що виділилася в приймачі 

використовуються :  термоелектричний ефект (термопари) , ефект зміни 
опору (болометри), піроелектричний ефект (зміна поляризації піроактивного 
кристала при зміні його температури). 

Конструктивно прийомні елементи теплових приймачів виконані як 
моделі АЧТ у вигляді конусів і сфер з отворами. У приймачах, призначених 
для вимірювання малих потужностей і енергії, для зменшення маси 
прийомного елемента він виконується з тонкої чорної фольги, дроту або 
смужок металу, напилених на підложку й покритих черню. 
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Колориметричнийвимірювач. 
 
Перспективними є рідинні поглиначі. Їхня перевага полягає в тім, що 

вони мають об’ємне , а не поверхневим поглинанням, що дозволяє 
працювати зі значно більшими енергіями випромінювання. 

Для зменшення теплових втрат приймач міститься у вакуум і 
термостатується. Для компенсації впливу змін температури навколишнього 
середовища в загальний балон поміщають  також компенсаційний елемент. 

 
Вимірювання з фотоелектричними приймачами. 
  Фотоелектричні приймачі характеризуються тим, що в результаті 

впливу випромінювання на прийомну поверхню виникає безпосередньо 
електричний сигнал, що потім вимірюється. 

На практиці  використовуються фотоелементи із зовнішнім 
фотоефектом, фоторезистори, фотодіоди. Їхні основні переваги: 

- більша, ніж у теплових приймачів чутливість; 
- лінійність світлової характеристики; 
- менша інерційність (особливо у фотоелементів із зовнішнім 

фотоефектом); 
До недоліків фотоелектричних приймачів варто віднести: 
- більшу селективність; 
- вузький спектральний діапазон; 
- труднощі калібрування для проведення абсолютних вимірів; 
- малий динамічний діапазон; 
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З врахуванням викладеного структурна схема вимірювача потужності з 
фотоелектричним приймачем повинна містити калібрований послаблювач, 
інтегратор (фотометрична куля) і електронну  систему, що реєструє, з малої 
постійною часу. 

Як  реєструючу систему зручно використовувати осцилограф. 
Вимірюваною величиною є площа імпульсу, зареєстрованого на екрані і його 
форма (енергія, пікова й середня потужність). 

 
Вимірювання потужності імпульсу на осцилографі. 
  
Для забезпечення високого часовогорозділення, тобто 

широкосмуговості (~109 -1010  Гц), потрібно виключити підсилювальні 
системи, які не можуть забезпечити таку широку смугу. Вся вимірювальна 
система в цьому випадку повинна представляти єдину коаксіальну лінію від 
фотоелектричного приймача до  пластин, що відхиляють, електронно-
променевої трубки. 

Енергія одиночних імпульсів випромінювання може вимірятися по 
розряду конденсатора за рахунок фотоструму через фотоелектричний 
приймач. Чутливість методу доходить до 10-5 Дж. 
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Вимір енергії імпульсу по розряду конденсатора. 
 

Пондеромоторні вимірювальні системи. 
Дія пондеромоторноговимірювача заснована на використанні 

світлового тиску. Такі вимірювачі можна застосовувати для вимірювання 
енергії й потужності Л., що працюють в імпульсному й безперервному 
режимах. Верхня межа вимірюваних величин практично не обмежена. 
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1.8.2. Вимірювання спектральних характеристик. 
 
Для вимірювання спектральних характеристик Л. найбільш часто 

застосовується фотографічний метод реєстрації спектрів, а для Л. з 
імпульсним режимом роботи цей метод єдино придатний. Метод 
фотоелектричної реєстрації частіше застосовується для менш відповідальних 
вимірів безперервного випромінювання. 

Для вимірювання довжин хвиль випромінювання Л. необхідні 
стандарти стосовно   яких виконується виміри. В 1907 р. первинним 
стандартом довжини хвилі була прийнята довжина хвилі червоної лінії 
кадмію - 0,64384696 мкм. Щоб забезпечити наступність Міжнародне бюро 
мір і ваг прийняло рекомендацію, що всі подальші визначення повинні бути 
погоджені із цією довжиною хвилі. 

В 1958 р. був прийнятий новий еталон довжини - довжина хвилі 
жовтогарячої лінії ізотопу криптону - 86, що відповідає переходу між 
рівнями 2р10й 5d5(λ=0,6057802105 мкм.). 

Міжнародний астрономічний союз визначив велику кількість 
вторинних стандартів довжин хвиль. Ці вторинні стандарти - лінії, довжина 
хвилі яких зрівняна із червоною лінією кадмію інтерферометричними 
методами. Ці лінії розташовані приблизно через 0,0050 мкм.. у всьому 
діапазоні видимого спектра. Більшість ліній вторинних стандартів є лініями 
дугового спектра заліза. 

Затверджені також третинні стандарти - лінії, довжини хвиль яких 
отримані інтерполяцією на приладах з дифракційними ґратками. 

Для вимірів в інфрачервоній області спектра градуювання проводиться 
по лініях спектрів поглинання: води (5,0 - 7,9 мкм.), аміаку (7,9 - 14,0 мкм.), 
двоокису азоту (13,8 - 15,4 мкм.). У більш далекій інфрачервоній області 
можна користуватися для градуювання смугами селективного відбиття 
кристалів різних солей. 

Для вимірювання довжини хвилі випромінювання Л. у якому - не будь 
спектрі на фотопластинку знімають досліджуваний спектр і стандартний 
спектр. Для правильної розшифровки спектра необхідно, щоб ці спектри не 
були зміщені один щодо іншого по довжинах хвиль.    

 
1.8.3. Вимірювання когерентності. 

 
Вимірювання тимчасової когерентності. 
Тимчасова когерентність характеризує здатність випромінювання 

інтерферувати при відповідному зменшенні в часі . Вимірювання 
виконуються на інтерферометрі Майкельсона. 
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Інтерферометр Майкельсона 

 
Зміна різниці фаз або різниці ходу створюється паралельним 

переміщенням одного із дзеркал. 
Для вимірювання часової когерентності вимірюють інтенсивність у 

центрі картини при дії одного пучка І1(r), потім іншого пучка І2(r), потім 
вимірюють видность інтерференційної картини V. 

)()(
)()(

minmax

minmax

rIrI
rIrIV

+
−

=   (1.51) 

Звідки ступінь когерентності: 

)()(2
)()(|)(|

21

21

rIrI
rIrIV +

=τγ   (1.52) 

Часова когерентність зв'язується із просторовою, тому що вимірювання 
проводяться не тільки в самій точці спостереження, але й у деякій області 
поблизу цієї точки, тобто 21 rr ≠  .   

Вимірювання просторової когерентності. 
Найчастіше  для вимірювання просторової когерентності 

використовується схема Юнга. 
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В середній точці: 
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=
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|),(| 21 rrγ   - характеризує ступінь просторової когерентності, тобто 
ступінь когерентності випромінювання для двох точок, більше або менше 
віддалених  від осі й розташованих у площині ХХ. 

Світлом Л. освітлюють дві щілини й спостерігають інтерференційну 
картину. Міняючи відстані між щілинами стежать за інтерференційною 
картиною. Вимірювання інтенсивності світла в центральній точці при дії 
однієї щілини дає І1(r), при дії другої щілини – І2(r) . По картині інтерференції 
виміряється видність: 

)()(
)()(

minmax

minmax

rIrI
rIrIV

+
−

=    (1.53) 

і визначається ступінь просторової когерентності: 

)()(2
)()(|)(|

21

21
21 rIrI

rIrIVrr +
=γ   (1.54) 

залежно від  1r  і 2r . 
Виділити ступінь просторової когерентності в чистому виді важко, 

оскільки доводиться дивитися не тільки центр картини, але й прилеглі  
смуги,  це означає, що з'являється деяка залежність від ׀γ(r1, r2)׀  від τ. 

 
1.8.4. Вимір часових характеристик. 

 
Вимірювання  часових характеристик має найбільше значення для Л., 

що працюють в імпульсному режимі. Найбільш істотне вимірювання 
тривалості імпульсів і вивчення розвитку в часі імпульсу випромінювання. 
Найбільші труднощі зустрічаються при вимірювання часу менше ніж 10-6 сек. 

Оцінка граничного часового розділення до якого треба наближатися, 
дає наступне: Якщо прийняти довжину хвилі випромінювання λ=1 мкм,  то 

час поширення світла на відстань порядку довжини хвилі  
c
λ

τ =  ~ 3·10-15  сек. 

За граничний час розділення варто прийняти час , що відповідає поширенню 
світла на відстань декількох довжин хвиль, тобто 10-14сек.  
Часовий розділення основних елементів оптико-електронного тракту. 
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Оптична система 1410−  сек. 

Система змеханічною розгорткою 10105 −⋅  сек. 

Фотокатоди фотоелементів 1413 1010 −− −  сек. 

Система розгорткиелектронних пучків 1210−  сек. 

ФЕП 98 1010 −− −  сек. 

ЕОП 1110−  сек. 

Дисектор 810−  сек. 

Електронний підсилювач 1010−  сек. 

 
2.  Спектральні вимірювання. 

 
2.1. Теоретичні основи спектрального аналізу. 

 
Енергія електрона, зв'язаного в атомі, а отже й енергія квантової 

системи в цілому не довільна. Вона може приймати лише певний дискретний 
ряд значень 1Е , 2Е , .., nЕ  назв. рівнями  енергії. Набір "дозволених" значень 
енергії назв. енергетичним спектром атома (Рис.2.1). 

Перехід з нижніх  рівнів на верхні, супроводжується поглинанням 
енергії, а з верхніх на нижні - випромінюванням. Частота електромагнітної  
хвилі переходу   

h
EE

mn
nm −

=ν   (2.1) 

де h - постійна Планка. 
Переходи можуть бути й безвипромінювальними. При цьому енергія 

переходить в інші види - теплову або енергію коливань ґратки. Аналогічно, 
для переходу на верхні рівні може використовуватися теплова, хімічна й ін. 
види енергії. 

У такий спосіб внутрішня структура, або іншими словами спектр атома 
визначає характер поглинання  й випромінювання речовиною. Тому по цих 
характеристиках можна судити про склад речовини, однак складна структура 
спектра робить це завдання важким й не завжди однозначним. 

Спектральний прилад дозволяє складне випромінювання розташувати в 
певній послідовності по довжинах хвиль і виміряти енергію отриманих 
монохроматичних складових для наступної розшифровки. 
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Рис 2.1. Енергетичний спектр атома 
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2.2. Види спектрального аналізу. 

 
Найбільше поширення одержали емісійний, абсорбційний, 

люмінесцентний і комбінаційний спектральний аналіз. 
Емісійний   аналіз заснований на реєстрації спектра випромінювання 

речовини. Він звичайно використовується для аналізу атомного складу. Для 
цього пробу досліджуваної речовини вводять в електричну дугу або іскру, у 
якій пари речовини нагріваються до температури в кілька тисяч градусів і 
випускають  випромінювання, спектр якого визначає атомарний склад. 
Метод широко застосовується для кількісного аналізу багатокомпонентних 
сплавів у металургії. (Рис 2.2а) 

Абсорбційний   аналіз використовує спектри поглинання (абсорбції) 
речовини. Через досліджувану речовину пропускається пучок світла, частина 
енергії поглинається й у результаті в спектрі пропущеного випромінювання 
з'являються смуги поглинання. По положенню й інтенсивності цих смуг 
визначають склад і будову досліджуваної речовини. Метод застосовується 
головним чином для аналізу молекулярного складу в інфрачервоній області 
спектра, де лежать основні лінії поглинання молекул. (Рис 2.2.б) 

Люмінесцентний   аналіз заснований на здатності деяких речовин 
світиться при опроміненні їх збудливим випромінюванням, тобто 
випромінювати поглинене світло.  У результаті цього випромінювання 
відбувається зміна довжини хвилі випромінювання, причому  люмінесцентне 
випромінювання, що випускається, має  спектр, характерний  для даної 
речовини, що опромінюється. (Рис 2.2.в) 

У комбінаційному  аналізі  використовується  явище комбінаційного 
розсіювання світла. Це явище полягає в розсіюванні падаючого на речовину 
випромінювання  зі зміною довжини хвилі цього випромінювання. Така зміна 
пояснюється тим, що при розсіюванні світла відбувається порушення 
коливань молекул і, таким чином, частина енергії світла витрачається на 
порушення. У результаті довжина хвилі падаючого на речовину 
випромінювання з вузьким спектром зміщається в червону сторону на 
величину характерну для   молекули, що розсіює світло. По величині зміни 
довжини хвилі можна судити про частоти власних коливань молекул. Для 
одержання спектрів комбінаційного розсіювання використовуються високо 
інтенсивні джерела монохроматичного випромінювання. (Рис 2.2.г). 
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Рис 2.2. Види спектрального аналізу 
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2.2.1. Структурна схема спектрального приладу. 
 

Система збудження випромінювання містить джерело 
випромінювання, що міняє свої спектральні характеристики при проходженні 
через досліджуваний об'єкт і освітлювальну систему. (Рис 2.3) 

Вхідний коліматор призначений для формування паралельного пучка 
променів, що необхідно для нормальної роботи диспергуючого пристрою. 

Диспергуючий пристрій (монохроматор) перетворює спектральний 
розподіл енергії випромінювання в просторовий так, що деякій  довжині 
хвилі λ однозначно відповідає певна просторова координата. 

Вихідний коліматор будує у своїй фокальній площині монохроматичне 
зображення вхідної щілини. Вихідна щілина служить для виділення досить 
вузького інтервалу. 

Приймально-реєструюча система, перетворює оптичний сигнал 
(освітленість вихідної діафрагми) в електричний, параметри якого містять 
інформацію про досліджуваний об'єкт. 

Спектральні прилади розрізняються : 
 
1. По способу реєстрації спектра: 
- Візуальні  (спектроскопи); 
- Фотографічні  (спектрографи); 
- Фотоелектричні  (спектрофотометри, спектрометри). 
 
2. По способу спектрального розкладання випромінювання: 
- Призмові; 
- Дифракційні; 
- Інтерференційні. 
 
3. По робочій області спектра: 
- Вакуумні; 
- Ультрафіолетові; 
- Видимі; 
- Інфрачервоні. 
 
По точності вимірювання розрізняють якісний, напівкількісний 

(погрішність до 50%) і кількісний (погрішність менш 5%) спектральний 
аналіз. 
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Рис 2.3. Структурна схема спектрального приладу 

 
 

2.3. Принципова схема й основні характеристики оптичної системи 
спектрального приладу. 

 
2.3.1. Принципова схема оптичної системи. 

 
Основне призначення оптичної системи - розкласти випромінювання в 

спектр, забезпечити достатню для роботи спектрального приладу кількість 
енергії випромінювання від джерела й сфокусувати  розкладене 
випромінювання на вихідній діафрагмі приладу або приймачі. 

Оптична система спектрального приладу складається з  освітлювальної 
системи, монохроматора й приймально-реєструючої системи. До складу 
монохроматора входять вхідний і вихідний (камерний) коліматори  й 
диспергуючий елемент (призма або дифракційнаґратка). (Рис 2.4) 

Завдяки наявності диспергуючого елемента оптична система в цілому 
не є центрованою. Дисперговані монохроматичні  пучки утворять із віссю 
вихідного коліматора різні кути, й положення кожного зображення щілини на 
фокальній поверхні визначається довжиною хвилі випромінювання. 

Вхідна зіниця вхідного об'єктива й вихідназіниця вихідного  збігаються 
з оправою (як правило, прямокутної форми) диспергуючого елемента, що 
грає роль апертурної діафрагми. 

Крім цього, лінійні збільшення оптичної системи спектрального 
приладу в напрямку дисперсії й у напрямку висоти щілини в загальному 
випадку різні.  

Зазначені особливості оптичної системи спричиняють певну специфіку 
розрахунку й вибору оптичних елементів спектрального приладу. 
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2.3.2. Основні характеристики оптичної системи. 
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2.3.2.1. Дисперсія. 

 
Кутова дисперсія  характеризує здатність диспергуючого елемента 

відхиляти випромінювання різних довжин хвиль на різні кути. (Рис 2.5.а) 

λ

β
β d

d
D =    (2.2) 

де βd   - кут між променями з довжинами хвиль λ і λ + dλ. 

Лінійна дисперсія D1 є характеристикою спектрального приладу в 
цілому; вона визначає лінійну відстань d΄1 між зображеннями спектральних 
ліній з довжинами хвиль λ і λ + dλ у фокальній площині вихідного об'єктива 

βλ

β

λ
Dfd

d
fd

d
D l

l
'

2

'

2

'

===  (2.3) 

де '
2f - фокусна відстань вихідного об'єктива. 

На практиці прийнято характеризувати спектральний прилад 
зворотною лінійною дисперсією 

]/[1
'

ммнм
Dldl

d
=

λ
 

що показує, який спектральний інтервал припадає на одиницю 
довжини спектра. Звичайно розмірність зворотної ліній дисперсії 
виражається в нм/мм 

 
2.3.2.2. Межа розділення і роздільна здатність. 

 
Межа розділення - це кутова або лінійна величина, що характеризує 

відстань між двома монохроматичними спектральними лініями однакової 
інтенсивності, які спостерігаються роздільно. Розрізняють теоретичну межу 
розділення, обумовлену тільки хвильовою природою світла й фізичних 
особливостей диспергуючого елемента й реальну межу розділення, 
обумовлена перекручуваннями  хвильового фронту, що проходить через 
реальний прилад. 

Для оцінки теоретичної межі розділення використовують критерій 
Рэлея, відповідно до якого дві спектральні лінії однакової інтенсивності 
перебувають на межі розділення, якщо головний максимум  дифракційного 
зображення однієї з ліній збігається з першим мінімумом у зображенні іншої 
лінії. Сумарна інтенсивність посередині між лініями становить приблизно 
80% інтенсивності в головних максимумах. (Рис 2.5.б) 

Реальна межа розділення  Δλ визначається  не тільки величиною  δλ,  
але й півшириною абераційної плями розсіювання Δλаб, погрішністю 
виготовлення і юстування спектрального приладу Δλвист., геометричною  
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шириною Δλг   вхідної й вихідної  діафрагми   й розширенням Δλін, 
обумовлена  інерційністю  приймально-реєструючої системи. 
 Для спектрометрів спектрофотометрів. 

22222 )()()()()( ингизчаб λλλλλλ δ ∆∆∆∆ ++++=  (2.4) 

Іноді межа розділення виражається як найменша відстань   у площині 
зображення між двома  спектральними  лініями, що розрізняються. 
Спектральна й лінійна межі розділення зв'язані між собою: 

δλδδ λλ l
l

Dd
d

l ==
'

'  - теорет.  

(2.5) 

λ∆∆ = lDl '  - реальний   

Для кількісної оцінки здатності приладу розрізняти роздільно дві 
близько розташовані спектральні лінії вводиться поняття роздільної 
здатності як відношення довжини хвилі до межі розділення. 

λ
λ

δ
=ТR  - теорет. 

(2.6) 

λ
λ

∆
=pR  - реальна 

Якщо   
'2f

DA об
=   - відносний отвір вихідного об'єктива приладу для 

пучка променів, що йдуть під кутом β до оптичної осі, то: 

lADR =                                                  (2.7) 

 

l
D lR p

∆

×
=

λ
А

RD T
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lA
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∆

×
=

λ
                                                  (2.8) 

 
 

 
 



65 
 

 
 

Рис 2.5. Межа розділення і роздільна здатність 
 

2.3.2.3. Збільшення. 
 
У спектральному приладі вхідна щілина розташована як правило, 

вертикально. Горизонтальна площина симетрії, перпендикулярна  напрямку 
щілини, називається меридіональною. Вертикальна площина, що містить вісь 
щілини, сагітальною. 

Ширина пучка, що входить у  диспергуючий елемент, у 
меридіональному перетині дорівнює В.  З диспергуючогоелемента виходять 
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монохроматичні пучки шириною В΄≠ В  . У цьому перетині диспергуючий 
елемент діє як телескопічна система з кутовим збільшенням   

'

1
B
B

m
m ==

β
γ  ,   (2.9) 

яке називається меридіональним збільшенням. 
Лінійне  збільшення оптичної системи спектрального приладу в 

меридіональному (у напрямку дисперсії) і в сагітальному  (у напрямку 
висоти щілини) перетинах неоднакове. 

Якщо   1f  і '
2f    - фокусні відстані вхідного й вихідного об’єктивів, а 

й h – ширина й висота вхідної щілини , а   эа  і 'h  - вихідної, то: 

1

'
2

f
fm

m
γβ = maa β='  (2.10) 

1

'
2

f
f

s =β shh β='  

У загальному випадку, коли фокальна поверхня утворює із 
площиною, перпендикулярною осі вихідного об’єктива деякий кут  n, 
ширина зображення щілини на цій поверхні  "а  

ϕcos

'
" aa =

 
 

2.3.2.4. Поле зору. 
 

Умови роботи двох об’єктивів спектрального приладу  не однакові: 
через вхідний об’єктив направляється не розкладене в спектр 
випромінювання, на вихідний об’єктив направляються паралельні пучки 
різних довжин хвиль . 

Вхідний об’єктив має кутове поле тільки в сагітальному перетині 

1

2
f
h

s =ω  (2.11) 

     (Так як h<< 1f , допустимо вважати sstg ωω ≈  ) 
У меридіональному перетині виконується умова а<<h, і можна 

вважати 02 =mω
 

Кутове поле вихідного об’єктива залежить від довжини спектра, який 
необхідно зареєструвати. Якщо вихідна щілина в монохроматорі нерухлива, 
то об’єктив не має кутове поле в меридіональному перетині, а сагітальному : 

'
2

'
'2

f
h

s =ω                                                 (2.12) 



67 
 

Враховуючи,що 
1

'
2'
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1 ==⋅=  

У приладах з вихідною щілиною, що рухається по спектру, 
монохроматичні зображення вхідної щілини перебувають у різних місцях 
фокальної поверхні. У цих приладах вихідний об’єктив має кутове поле й у 
меридіональному перетині 

)(
'
2

cos"
2'2

f

l

скm
arctg ϕω =                                        (2.13) 

де "l  – довжина спектра. 

 

2.3.2.5. Світлосила. 

 

Світлосила спектрального приладу характеризує освітленість, 
створювану у фокальній площині вихідного об’єктива (для спектрографа) , 
або потік випромінювання (для спектрометра й спектрофотометра). 

У загальному випадку кількість енергії, що попадає на приймач 
залежить від яскравісних і спектральних характеристик джерела 
випромінювання, пропускання приладу, розмірів вхідної діафрагми й 
способів її висвітлення. 

Світлосилу приладу по потоку можна визначити як потік 
випромінювання  , що проходить через вихідну щілину при одиничній 
спектральній щільності енергетичної яскравості випромінювання Lλ  (для 
лінійчатого спектра) абоL(λ)Δλ  (для суцільного спектра), де L(λ)  - 
енергетична яскравість випромінюючої поверхні  джерела, а Lλ– 
спектральна інтенсивність цієї величини, тобто 

λ

λ

L
Фgл =        - лінійчатий спектр 

(2.14) 

λλ

λ

∆
=

)(L
Фgc       - суцільний спектр 
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Світлосилу приладу по освітленості можна визначити як освітленість 

вихідної щілини при одиничній спектральній щільності енергетичної 
яскравості випромінювання, тобто 

''ahL
ФG л

λ

λ=  - лінійчатий спектр 

(2.15) 

'')( ahL
ФG c λλ

λ

∆
=  - суцільний спектр 

Коефіцієнт пропускання. 
Коефіцієнт пропущення τλ  характеризує втрати в спектральному 

приладі й виражається як відношення світлового потоку, що пройшов 
через вхідну щілину, до відповідного потоку, що падає на приймач. 

Основними джерелами втрат у спектральному приладі є поглинання 
світла від дзеркальних поверхонь і розсіювання світла, як  на поверхні 
оптичних  деталей, так і в їхньому об’ємі. 

 
2.4. Диспергуючі  елементи і монохроматори. 

 
2.4.1 Призми. 

Спектральна призма являє собою багатогранник, виконаний із 
прозорого для робочого спектрального діапазону матеріалу, показники 
заломлення якого залежить від довжини хвилі, тобто має дисперсію, що 
характеризує швидкість  зміни заломлення при зміні довжини хвилі. 

У спектральному приладі призму встановлюють так, щоб  лінія 
перетинання її заломлюючих граней (заломлююче ребро) була паралельна 
щілині. ( Рис.2.5.а) 

Промінь після проходження через призму відхиляється  вбік  її 
основи на кут β 

Θ−+= '
21 εεβ  

Кут β є функція трьох змінних: показника заломлення n , кута 
заломленняΘ    і кута падіння 1ε   . Оскільки в  призмах використовуються 
матеріали з нормальною дисперсією (n зменшується з ростом λ), то  
короткохвильове випромінювання відхиляється сильніше, ніж 
довгохвильове. (Рис.2.5.б.) 

Призму звичайно встановлюють у положення мінімуму відхилення 
променів ( 0min βββ ==  ) тому що при цьому виходять  найбільш якісні 
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спектри, максимальна роздільна здатність і усувається астигматизм. 
(Рис.2.5.в.) 

Для даних Θ і n, 0ββ =   при симетричному ході променів у призмі, 
тобто 

0
'
21 εεε ==

22
'

1
Θ

== εε  

Θ−= 020 εβ       (2.16) 

2
sin0sin Θ

= nε  

Виконання умови   для різних  довжин хвиль вимагає різного 
положення призми стосовно   падаючого пучка променів тобто для 
сканування по спектру, призма повинна обертатися. 

 
Кутова дисперсія призми визначаться  як похідна кута відхилення β по 

довжині хвилі λ.Так як β залежить від n, що є функцією λ, то 

λ
β

λ
β

β d
dn

dn
d

d
dD ==  (2.17) 

dn
d β   - безрозмірна величина, обумовлена ходом променів в призмі 

)( )0,( εβ nf
dn
d

= . 

λd
dn - дисперсія речовини, є характеристикою матеріалу призми. 

 
З метою  підвищення кутової дисперсії вигідніше застосовувати призми 

з більшими заломлюючими кутами з матеріалів з більшим значенням  
λd

dn .  

Заломлюючий кут Θ можна збільшувати лише в обмежених межах тому що 

при цьому збільшуються кути 1ε й '
2ε   , що приводить до зростання втрат на 

відбиття й може відбутися ПВО на другій грані. 
Показники заломлення для всіх прозорих матеріалів змінюються з 

довжиною хвилі нелінійно, тому в різних областях спектра мають різне  
значення. 

Роздільна здатність призми спектрального приладу з без абераційною 
оптикою визначається шириною диспергуючого пучка В΄  й кутовою 
дисперсією

λd
dB  

λ
β

d
dBR '= (2.18) 
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Рис. 2.5. Диспергуючі призми 
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Для призми, повністю заповненої світлом у мінімумі відхилення  

λd
dnвR =  

де в – довжина основи призми. 
Диспергуючі призми 

 
Основний тип призми. 
 
 

 
 
Матеріал: В - флінт, важ. фл. 
УФ - кварц Lі, Ca2 

ІЧ– кварцLі, Ca2, NaCl, KPC - S, KBr, SіGe. 
 
 

 
 
Призма Литтрова. 

 
 
 
Застосовується 
для автоколімаційних схем 
 
 
 

 
 
 
Призма Резерфорда. 

 
 
Забезпечує більшу дисперсію 

(Θ=120º). Крайні призми зменшують 
втрати на відбиття. 
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Призма  постійного кута відхиленняАббе 
 
 
 
 
 
 
 

Диспергуючі крайні 30° призми. 
По дисперсії еквівалентна призмі з 
Θ=60°. 

 
 
 
 
 

 
Призма прямого бачення Амічі 
 

 
Має невелику дисперсію, тому 
що дисперсія крайніх призм 
протилежна дисперсії середньої. 

 
Кварцова призма Корню для УФ. 

 
 
Виготовляють із двох половин 

лівообертаючого й правообератючого 
кварцу, щоб усунути обертання 
площини поляризації. Для усунення 
подвійної променезаломлюваності 
оптична вісь кристала спрямована 
уздовж підстави призми. 
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2.4.2. Дифракційні ґратки. 

 
Дифракційні ґратки дозволяють одержати спектри з високою 

дисперсією в широкому діапазоні, включаючи далекі УФ і ІЧ.  
Прозорі ґратки являють собою сукупність паралельних 

рівновіддалених один від одного щілин у непрозорому екрані. Такі ґратки 
називаються амплітудними, тому що площина кожної щілини збігаються із 
площиною ґратки і отже не виникає різниці фаз при проходженні плоскої 
хвилі. Дифраговані на кожній щілині промені інтерферують між собою, 
утворюючи максимуми  в тих напрямках, для яких різниця ходу  променів  
Δ=mλ, де  m - ціле число (порядок інтерференції (Рис.2.6.а)). 

d
m λ

β ±=sin
  

 (2.19) 

β - кут дифракції; 
d - постійна ґратки. 
 
З (1.49) витікає, що кут дифракції залежить від довжини хвилі, і при 

падінні на ґратку складного білого випромінювання утворяться максимуми 
різного кольору, геометричне місце яких є спектром випромінювання. 

Ширина максимумів залежить від постійних ґратки d . Чим менше 
постійна ґратки, тим гостріше  максимуми й тем вище розділення приладу. 
Знак   указує на те, що  спектри утворяться по обох сторін від центральної 
білої смуги. 

Величина m показує, що є кілька порядків спектрів по обох сторони від 
центральної смуги. 

Відбиваюча гратка являє собою сукупність паралельних канавок.  
Елементом, що відбиває, є грань шириною  b. Форма канавок може бути 
прямокутна або профільована (частіше трикутна), коли площина робочої 
грані утворює із площиною ґратки кут б. (Рис. 2.6.б,в) 

Непрофільована ґратки відноситься до амплітудних, а профільована  є 
фазовою. Додаткова різниця ходу, що приводить до зміни різниці фаз, а отже, 
і інтенсивності в даному порядку спектра (тобто перерозподілу інтенсивності 
між головними максимумами) досягається варіюванням кута між площинами 
грані штриха й ґратки. 

Можливість перерозподілу інтенсивності в головних максимумах 
дозволяє при певному куті падіння сконцентрувати все випромінювання в 
спектрі одного порядку. ( Рис2.7) 
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Рис. 2.6. Дифракційні ґратки 
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Увігнута дифракційнаґратка являє собою, як правило, сферичне 
металеве дзеркало, на ввігнутій поверхні якого нанесені різцем штрихи. 
Такаґратка має властивість фокусувати дифраговані пучки. Для цього 
необхідно, щоб ґратка, вхідна й вихідна щілини розташовувалися на 
окружності, радіус якої вдвічі менше радіуса кривизни ґратки (так зване коло 
Роуланда). 

 

 
 
Сучасні ґратки в більшості випадків виготовляють нарізкою  

алмазними різцями м'якої металевої підложки  (шар алюмінію), нанесеної на 
скляну заготівку. Гратки, призначені для роботи в ІЧ області спектра 
нарізуються на металевих заготівках (латунь або мідь). 

Число штрихів на 1 мм - 75, 100, 200, 300, 400, 600, 1200, 1800, 2400, 
3600 (для ґраток на склі) і 2, 4, 6, 12, 50, 100 (для ґраток на металі). 

Розмір нарізаної області звичайно не перевищує 300x300мм. 
 

Кутова дисперсія ґратки. 
Диференціюючи (2.19) по λ, одержуємо : 

βλ
β

β cosd
m

d
dD ==   (2.20) 

З (2.20) витікає, що для підвищення Dβ  варто працювати у  вищих 
порядках спектра, однак вони обмежені: 

1max =βSin
λ
dm =max

 

Крім того, інтенсивність спектра сильно убуває зі збільшенням порядку 
спектра. Тому для підвищення дисперсії варто зменшувати постійну ґратки  d  
при великій загальній кількості штрихів. 
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Рис. 2.7. Розподіл інтенсивності дифрагованого світла на профільованих(а) і 
не профільованих(б) гратках 

 

Рис. 2.8. Ешелетт та ешелле 
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Роздільна здатність, на підставі критерію Релея. 
NmLR =                                        (2.21) 

де  N - число штрихів на 1мм  
       L - ширина нарізаної частини. 
Для реалізації високої роздільної здатності можна використовувати 

профільовані  гратки з роботою на широких гранях, малих кутах блиску 
(δ≤40º) і з більшим  .1

d
N =  

Такі граткиназв. ешелеттами. В ІЧ області використовують ешелетти, 
що мають 20÷100 штр. на 1мм в І й ІІ порядках.  

Інший спосіб - застосування профільованих ґраток з більшими кутами 
блиску (70˚) і малим числом N ( 10-20), де робочою є вузька грань . Такі 
гратки, називані ешелле  (рис 2.8), дозволяють одержати спектри високих 
порядків (до m=500) при дуже великій дисперсії, але вимагають заходів щодо 
поділу  спектрів, що перенакладаються (прилади зі схрещеною дисперсією). 

 
2.4.3. Монохроматори. 

 
У більшості призмових монохроматорів застосовують автоколімаційну 

схему Уолша. Сканування спектра здійснюється поворотом дзеркала. 
Дифракційні монохроматори виконують по  автоколімаційній схемі або 

за схемою  з  z - образним ходом променів (наприклад за схемою Еберта). 
Сканування спектра здійснюється поворотом дифракційних ґрат. 

У всіх простих монохроматорах на вихідну щілину  крім розкладеного 
в спектр  випромінювання завжди попадає деяка кількість неуважного 
випромінювання інших довжин хвиль. Найбільш надійним способом 
усунення  світла, що заважає, є застосування подвійної монохроматизації, що 
застосовується  в більшості сучасних спектральних приладів. 

Подвійні монохроматори являють собою систему двох простих  
монохроматорів, розташованих  послідовно, причому в приладах   з 
додаванням дисперсій два диспергуючих елемента розкладають світло в 
спектр в одному напрямку, а в приладах з вирахуванням дисперсій  дисперсії 
двох половин монохроматора спрямовані протилежно. 

Монохроматори з додаванням дисперсій дозволяють не тільки в багато 
разів знизити рівень неуважного випромінювання на виході приладу, але й 
збільшити його роздільну здатність, а при заданій  роздільній здатності 
підвищити світлосилу. 
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Рис. 2.11. Монохроматори 
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Сканування спектра в таких монохроматорах здійснюється одночасним 
обертанням диспергуючих систем в одному напрямку. Монохроматори з 
вирахуванням дисперсій дозволяють знизити рівень розсіяного світла без 
збільшення роздільної здатності. У них на вихідну щілину приходить світло 
такого ж спектрального складу, яким воно вийшов із середньої щілини. 
Внаслідок додаткових втрат світла в другій половині подвійний 
монохроматор з вирахуванням дисперсій виявляється менш світосильним. 

Сканування спектра здійснюється одночасним обертанням обох 
диспергуючих елементів у протилежні сторони. 

 

 
 

Рис. 2.12. Подвійні монохроматори 
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2.5. Техніка спектрального аналізу. 

 
2.5.1. Джерела випромінювання. 

 
До джерел випромінювання, що застосовуються при спектральному 

аналізі, пред'являються високі вимоги. Джерело повинно забезпечувати 
достатню яскравість, давати гарну відтворюваність і точність аналізу, 
працювати в необхідному спектральному діапазоні, забезпечувати чистоту 
спектра. 

Джерела випромінювання можуть мати безперервний і лінійчатий 
спектри.  

Для аналізу на лужні й лужноземельні елементи застосовуються  
полум’я: ацетиленово-повітряне, ацетиленово-кисневе, полум'я світильного 
газу. Вони дають лінійчатий спектр при температурі  
1500- 3300° С. Застосовуються як для якісного так, і для кількісного аналізу. 

Для кількісного спектрального аналізу металів і сплавів найбільше 
поширення одержала конденсована високовольтна іскра, що дає не тільки 
молекулярні спектри, але й спектри іонізованих атомів. Відтворюваність 
аналізу досягає 1% .  

Простим і розповсюдженим джерелом для якісного й кількісного 
аналізу руд і мінералів є електрична дуга постійного струму, що має 
лінійчатий спектр і дає температуру парів 3500- 8000°С. Вона може 
працювати з вугільними й металевими електродами. Однак через нестійке 
горіння не дає таких відтворених результатів, як інші джерела, тому для 
кількісного аналізу використовується дуга змінного струму. Вона дає 
спектральні лінії з більш постійними й відтворюваними відносними 
інтенсивностями. 

Значну групу джерел становлять газосвітні лампи. Звичайно 
використовуються інертні гази  He, Ne, Ar, що дають лінійчатий спектр.  

Для роботи в ближніх ультрафіолетових, видимих і ближній 
інфрачервоній областях використовуються лампи накалювання, які дають 
суцільний спектр і характеризуються рівномірним розподілом енергії в 
спектрі. 

В інфрачервоній області використовують штифт Нернста й глобар, які 
дають суцільний спектр. Штифт Нернста має високу випромінювальну 
здатність і при температурі 1500°С спектральний розподіл його енергії 
практично збігається з розподілом енергії АЧТ. Глобар при λ>10 мкм має 
більшу випромінювальну здатність, ніж штифт Нернста. 
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Для проведення аналізу рідин по спектрах комбінаційного розсіювання 
застосовують ртутні лампи високого тиску. Їхнє основне достоїнство - 
більша яскравість випромінювання; недолік - значне безперервне тло. 

Для аналізу газів застосовуються ртутні лампи низького тиску, що 
дають лінійчатий спектр. Для люмінесцентного аналізу й аналізу по спектрах 
комбінаційного розсіювання застосовуються лазери. 

 
2.5.2. Освітлювальні системи. 

 
Освітлювальна система звичайно являє собою лінзовий або 

дзеркальний конденсор, що проектує зображення джерела на вхідну щілину 
коліматора. Конденсорні системи бувають здебільшого  однолінзові або 
трьохлінзові. У якості однолінзових конденсорних систем використовуються 
сферичні, циліндричні й сфероциліндричні лінзи. Недолік цього способу 
освітлення - нерівномірність освітлення щілини по висоті, тому однолінзові 
системи використовуються при якісному спектральному аналізі. 

Більш широке поширення одержала трьохлінзова конденсорна система, 
що застосовується у тих випадках, коли джерело світла має нерівномірну 
яскравість. Джерело випромінювання першою лінзою проектується на другу, 
перед якою встановлена діафрагма. Призначення цієї лінзи - дати зображення 
першої лінзи на щілині, рівномірно її освітлюючи. Для усунення 
діафрагмування усередині спектрального приладу служить антивін’єтуюча 
лінза, що розташована безпосередньо перед щілиною й дає зображення 
діафрагми на об'єктиві коліматора. Трьох лінзова конденсорна система 
застосовується при кількісному спектральному аналізі, коли необхідне 
дотримання умов рівномірного освітлення щілини і її зображення по всій 
площі. (Рис.2.13.а). 

Для інфрачервоної й ультрафіолетової областей застосовують 
дзеркальні освітлювальні системи. (Рис.2.13.б.). 

Сполучення дзеркального і лінзового конденсорів дозволяє вдвічі 
збільшити кількість світла, що надходить у прилад. 

При атомно-абсорційному  аналізі часто виникає завдання дослідження 
декількох резонансних ліній. Одним зі шляхів його рішення є оптичне 
сполучення випромінювань різних джерел в один світловий потік. 
(Рис.2.13.р.). 

У спектрометрах для аналізу спектрів комбінаційного розсіювання, що 
характеризуються малою інтенсивністю розсіяного світла, важливо 
максимально використовувати енергію досліджуваного випромінювання. Для 
цього необхідно, щоб конденсор проектував   передню стінку кювети в 
площину щілини. При такій установці світло від стінок кювети не попадає в 
монохроматор (Рис.2.14). 
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Рис. 2.13. Освітлювальні сисетми С. П. 

 
 

Рис. 2.14. Освітлювач комбінаційного розсіювання 
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2.5.3  Приймально–реєструюча система. 
 

Приймально–реєструюча система(ПРС) призначена для формування на 
приймачі розкладеного в спектр випромінювання і його реєстрації. ПРС 
складається із приймача випромінювання, електронно-реєструючого 
пристрою й індикатора.  

У сучасних спектральних приладах використовуються три основних 
способи реєстрації випромінювання - візуальний, фотографічний і 
фотоелектричний. 

Візуальний спосіб застосовується для якісної оцінки спектра  
юстировки приладів.  

Фотографічний спосіб дає можливість одночасно реєструвати велику 
кількість спектральних ліній ( до 5000 ліній на фотопластинці довжиною 5 
см) і одержувати об'єктивну регістограму для наступної обробки. Однак 
нелінійність світлової характеристики обмежує діапазон вимірювання 
світлових потоків, використання фотопластинок в УФ і довгохвильовійІЧ 
областях недоцільно, а помилки при фотометричній обробці знижують 
точність вимірів інтенсивності спектральних ліній. 
Фотоелектричний спосіб має більш високу чутливість і часоверозділення. 
При фотоелектричній реєстрації можна безпосередньо одержувати 
результати вимірів як у вигляді регістограм, так і у вигляді числових відліків. 
Застосування фотоелектронних і особливо теплових приймачів дозволило 
розширити спектральний діапазон вимірів довгохвильової області спектра. 
Фотоелектричні вимірювання легко піддаються автоматизації, а їхні 
результати - машинній обробці. 

Разом з тим ці методи досить складні, більшість їх забезпечує 
одержання в кожний момент часу одного спектрального  елемента, а 
багатоканальні фотоелектричні прилади - квантометри  - дорогі й складні. 

Як  приймачі випромінювання для УФ , і видимої ІЧ (ближньої) 
областях спектра,найбільш широко використовуються фотоемісійні приймачі 
на зовнішньому фотоефекті. 

У середній і довгохвильовійІЧ областях спектра використовуються  
теплові приймачі  - термоелементи, болометри, оптико-акустичні приймачі.  

У ПРС знаходять застосування також електронно-оптичні 
перетворювачі за допомогою яких виконується перетворення спектра 
(найчастіше  з ІЧ у видиму область) і посилення яскравості зображення. 
Роздільна здатність ЕОП досягає значень до ста ліній на 1 мм, часовий 
розділення до 104 сек., коефіцієнт яскравості до106 . 

Реєструючий пристрій  спектрометра  складається із приймача 
випромінювання, підсилювача й стрілочного приладу, що вимірює 
фотопотік. 

При малих світлових потоках і нестабільних джерелах випромінювання 
(дуга або іскра) використовуються електронні схеми  з підсумовуванням 
фотоструму за допомогою конденсатора. Відразу за 
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предпосилювачемставлять накопичувальний конденсатор, що заряджається 
фотострумом у плині всієї експозиції, після чого напруга на конденсаторі 
виміряється електрометром. Напруга буде пропорційна інтенсивності 
спектральних ліній.  

У квантометрах накопичувальні конденсатори встановлюються в 
кожному каналі й підключаються  до відповідних приймачів. Одна з 
вимірюваних ліній служить внутрішнім стандартом, інші лінії - аналітичні. 
Нагромадження фотострумів відбувається одночасно у всіх каналах . Після 
вимикання джерела випромінювання проводяться послідовний вимір напруг 
у всіх аналітичних каналах і їхнє порівняння з напругою на конденсаторі в 
каналі порівняння.  Реєструючий пристрій, записує послідовно їхні значення, 
які пропорційні відносній інтенсивності ліній. 

Реєструючий пристрій спектрофотометрів побудовані, як правило, по 
двохканальних схемах (випромінювання з монохроматора надходить у канал 
порівняння й у канал з досліджуваним зразком). 

Як  індикатори в спектральних приладах використовуються 
електронно-променеві трубки, стрілочні прилади, самописні прилади, 
цифродрукуючі пристрої. 

 
Рис. 2.15. Схеми виміру фототоку 
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3. Пірометричні вимірювання. 

 
Сукупність методів вимірювання температур, в основу яких покладені 

властивості випромінювання, називають оптичною пірометрією. Прилади, 
призначення для безконтактного вимірювання температури методом 
оптичної пірометрії, називають пірометрами. 

Пірометри можуть застосовуватися в тих випадках, коли   
випромінювання, що випускається об'єктом, є чисто тепловим, тобто коли 
воно підкоряється закону Кірхгофа. 

 
3.1. Теоретичні  основи пірометрії. 

 
3.1.1. Закони теплового випромінювання. 

 
 Закон Кирхгофа - вточці поверхні теплового випромінювання при 

будь-якій температурі й будь-якій довжині хвилі спектральний коефіцієнт 
спрямованого випромінювання для заданого напрямку дорівнює 
спектральному коефіцієнту поглинання для протилежно спрямованого 
випромінювання.   

( )
( ) ( )АЧТііе

іі,

ііе ТλМ
Тλα
Т,λМ

=  ,   (3.1) 

де Ме (λі ,Ті)ачт- спектральна щільність енергетичної світності АЧТ. 
Закон Планка описує розподіл енергії по спектру довжин хвиль АЧТ. 

( ) 









= −− 1λТ

С
5

1АЧТе

2

еλСТλ,М  [Вт/м3] (3.2) 

де    С1=2πhnc2 ≈ 3.74*10-16 Вт/м2 

                                    C2=
бk

ch ≈ 1,44*10-2 мК 

Закон Голіцина - Віна дозволяє знайти довжину хвилі випромінювання, 
що відповідає максимуму кривої Меλ, Т =f (λ ,T) 

λMAXачт=2898/Т       [мкм]  (3.3) 
Закон Стефана-Больцмана визначає повну (інтегральну по довжинах 

хвиль) енергетичну світність АЧТ. 

Ме (Т)ачт= ∫
∞

0

Ме(λ,Т)dλ=σT4Bт/м2  (3.4) 

Для будь-якого випромінювача 
Ме(λ,Т)= ε(λ,Т)Ме(λ,Т)ачт  , 

де ε(λТ)- спектральний коефіцієнт випромінювання даного тіла.  
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Рис. 3.1. 
 
 

                         ε(λ,Т)с=f(Т)= ε(Т)               Ме(Т)с= εТ σT4 

98% випромінюваної енергії перебувають вмежах 0,5λmax-  8λmax. 
 В УФ і видимій областях спектра для практичних обчислень 

використовують наближену  формулу Віна 
 









=λ

−− λТ
С

5
1e

2

еλСT),(M [Вт/м3]                        (3.5) 

 
 

3.1.2. Еквівалентні температури. 
 
Для порівняння характеристики АЧТ, які добре вивчені, з аналогічними 

характеристиками реальних тіл уведені поняття еквівалентних температур. 
Еквівалентною температурою називається така температура АЧТ, при 

якій одна з його характеристик збігається з аналогічною характеристикою 
реального тіла при температурі Т. 

Широке поширення одержали три еквівалентні температури: 
радіаційна (Тр), яскравісна (Тя) і колірна (Тк). 

Радіаційна температура - це температура АЧТ, при якій сумарна (по 
всьому спектру) енергетична світність дорівнює сумарній енергетичній 
світності реального випромінювача при температурі Т дж . 

 
σ Tр4 = εТдж σ Т4

джTр= 4
дж Тε Тдж 

Тому що для всіх випромінювачів   εТ<1 , Tр<Тдж. 
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Яскравісна температура - це температура АЧТ, при якій на певній 
довжині хвилі воно має ту ж спектральну щільність енергетичної яскравості, 
що й розглянуте тіло при температурі  Т дж 

ДЖTi

2

яі

2 C
-

5
i1λT

Тλ
С

5-
і1 eλCεеλC λ−

−

=  

2

і

истя С
λ

Т
1

Т
1

−= LnελіТдж (3.7) 

Яскравіснатемпература завжди менше істинної температури тіла й при 
однакових значеннях εТнабагато менше відрізняється від істинної, ніж 
радіаційна. 

Температура АЧТ, при якій  його випромінювання має ту ж 
кольоровість, що й розглянуте випромінювання, називається колірною. 
Колірну температуру можна визначити по відносній випромінювальній 
здатності для двох довжин хвиль  λ1 и λ2. 
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  (3.8) 

 Для більшості реальних тіл Тк набагато ближче до Тдж , ніжТр 
або Тя , причому Тк може бути більше або менше істинної температури. 

 
3.2. Вимірювання еквівалентних температур. 

 
Відповідно до  визначення еквівалентних температур за принципом 

визначення характеристик реального тіла й порівняння їх з характеристиками 
АЧТ розрізняють: 

- пірометри повного випромінювання (радіаційні); 
- монохроматичні (яскравісні пірометри) або пірометри часткового 

випромінювання; 
- пірометри спектрального відношення (колірні). 
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3.2.1. Радіаційні пірометри. 
 
У радіаційному пірометрі енергія, випромінювана поверхнею нагрітого 

тіла, перетворює в електричний сигнал, вимірюваний вторинним приладом. 
Пірометри мають неселективний приймач випромінювання (термопару, 
болометр, піроприймач) і приймають енергію в широкому спектральному 

діапазоні. 
 

 
Рис. 3.2. 

Чутлива площадка ПВ повинна повністю перекриватися зображенням 
досліджуваного 

об'єкта.  

Рис. 3.3. 
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Для зменшення впливу температури навколишнього середовища приймають 
термокомпенсацію. 

 
При підвищенні температури біметалічні пластини згинаються й зсувають 
заслінки, внаслідок  чого променистий потік, що проходить через діафрагму, 
зменшується, викликаючи зменшення сигналу на виході ПВ. 

 
3.2.2.Яскравісні  пірометри. 

Для вимірюванняяскравісної температури застосовують візуальні й 
оптико - електронні пірометри. 

 Візуальні пірометри дозволяють вимірювати температуру тіл, нагрітих 
вище початку видимого світіння, по їхній монохроматичній яскравості. Вони 
працюють у вузькому спектральному діапазоні, що вирізається 
світлофільтром. Як правило  λф=0,655мкм. 

 

 
Рис. 3.4 
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  Змінюючи реостатом напругу, що підводиться до нитки накалювання 
лампи порівняння, домагаються рівності яскравостей нитки й зображення 
тіла, колірну температуру якого вимірюють. 

Для вимірювання високих температур у схему вводять калібрований 
нейтральний світлофільтр, Пропускання світлофільтра підбирається таким 
чином, щоб спостережувана через світлофільтр яскравість джерела, що має 
верхню межу спостережуваних температур, дорівнювала яскравості джерела 
при температурі 1400˚ С.  

У природі є  дві шкали - з фільтром і без нього. 
  Оптико-електронні яскравісні пірометри звичайно будують по 

двоканальній схемі з одним приймачем випромінювання. 
 

 
Рис. 3.5. 

 
Рис. 3.6. 

На приймач випромінювання через світлофільтр послідовно надходить 
випромінювання від досліджуваного об'єкта й лампи порівняння. Якщо 
променисті потоки не однакові ,то на виході приймача формується змінна 
складова фотосигналу , що несе інформацію про величину й напрямок 
неузгодженості між лампою порівняння й досліджуваним об'єктом. 
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Рис. 3.7. 

У пірометрах часткового випромінювання використовується залежність 
енергетичної яскравості від температури в діапазоні довжин хвиль λ1– λ2, 
обумовленому спектральною характеристикою застосовуваного приймача 
випромінювання, оптичний фільтр перед яким не встановлюється. За 
допомогою пірометра можна вимірювати істинну температуру тільки АЧТ. 
Істинну температуру реального тіла за показниками пірометра часткового 
випромінювання розрахувати неможливо, тому що для цього необхідно мати 
дані залежності  ελ,Т=f(λ ) у діапазоні λ1 – λ2 які, як правило, відсутні. Тому 
такі пірометри використовують як датчик відхилення температури від 
заданого значення . 

 
3.2.3. Колірні пірометри. 

 
  У пірометрах спектрального відношення (колірних пірометрах) 

використовується залежність від температури об'єкта відносини 
спектральних щільностей енергетичних яскравостей при двох довжинах 
хвиль (λ1,λ2). Величина відносини L(λ1,Т) / L(λ1,Т) однозначно пов'язана з 
колірною температурою Тк об'єкта. 

   Для визначення колірної температури беруть значення спектральних 
коефіцієнтів випромінювання для  λ1=0,457 мкм і  λ2=0,655 мкм. 

   Показання колірних пірометрів на відміну від яскравісних, не 
залежить від відстані до вимірюваного об'єкта, розмірів випромінюючої 
поверхні й оптики пірометра. На результатах вимірювання менше 
позначається селективність поглинання проміжного середовища . 

Для вимірювання колірної температури реального тіла можна 
використовувати пірометр зі зникаючою ниткою. При вимірюваннях 
зрівнюють яскравості зображення тіла з яскравістю нитки накалювання 
лампи порівняння у двох ділянкахспектра з довжинами хвиль  λ1 і λ2 . 
Звичайно проводяться два вимірювання - із синім і червоним 
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світлофільтрами. У результаті виходить два відліки Пс і Пчвідношення яких 
по градуйованій кривій  Тц=f(Пс/Пч) дозволяє визначити колірну 
температуру.  

  Колірні пірометри виконують по одноканальним і двоканальним 
схеми. 

  В одноканальних пірометрах використовують один приймач 
випромінювання, а два монохроматичних потоки виділяють двома по черзі  
оптичними світлофільтрами, що підключаються,  СФ1і СФ2. 

 
Рис. 3.8. 

 
Рис. 3.9. 
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Рис. 3.10. 

 
 

Двоканальна схема містить два приймачі випромінювання, перед одним 
із яких установлений світлофільтр із пропусканням на  λ1 , а перед іншим -на  
λ2.Сигнали, пропорційні енергетичній яскравості на довжинах хвиль  λ1 і  λ2 
рівняються в схемі порівняння. Відношення цих сигналів визначає колірну 
температуру . 

 У мініатюрному колірному пірометрі використовується світлофільтр із 
фосфористого індію. Випромінювання з довжинами хвиль більше 1мкм 
проходить через світлофільтр і попадає на ПВ2 , а з меншими - відбивається 
й попадає на ПВ1. 

Електричний сигнал, що надходить із ПВ1 і ПВ2 пропорційний 
променистим потокам з різним спектральним складом, а відношення сигналів 
пропорційне колірній температурі об'єкта. 

  Це відношення обчислюється за допомогою потенціометричної схеми, 
у якій движок потенціометра R'1 переміщається доти, доки сигнали, що 
знімаються з обох приймачів випромінювання, не зрівняються. Положення 
движка потенціометра визначається колірною температурою. 
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Рис. 3.11. 

 
 

4. Колориметричні вимірювання. 
 
Колориметрія – наука про методи вимірювання й кількісного 

вираження кольору. 
 

4.1. Теоретичні основи  колориметрії. 
 

4.1.1 Основні визначення й поняття. 
 

Колір– властивість видимих випромінювань, що сприймаються як 
усвідомлене зорове відчуття, що властиве всім випромінюванням з візуально 
нерозрізненими спектральними складами, й складається в тім, що видимі 
випромінювання можуть викликати різні відчуття, якщо відмінність між 
випромінюваннями полягає тільки в зміні спектрального складу.  

      Хоча колір – поняття, що стосується, до випромінювань, на 
практиці в більшості випадків вимірюють  «кольори не випромінюючих 
об’єктів». 
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      У колориметрії колір не випромінюючого об’єкта оцінюють по 
кольору випромінювання, що виходить від нього при висвітленні одним зі 
стандартних ахроматичних джерел. 

      Колір об’єкта змінюється при заміні джерела. Крім того, колір 
об’єкта може залежати від геометричних параметрів схеми освітлення й 
спостереження об’єкта. Тому в колориметрії при вказівці кольору не 
випромінюючого об’єкту необхідно обмовляти вид джерела освітлення й 
умови висвітлення й спостереження. 

Вихідними  поняттями в колориметрії є: 
- метамеризм; 
- колориметричні умови спостереження; 
- колірна рівність. 
Метамеризм– явище, обумовлене особливістю фізіологічного зору, що 

полягає в тому, що одне й теж відчуття кольору може бути викликане 
безліччю випромінювань різних спектральних складів.  

Явище метамеризма дозволяє замінити досліджуване випромінювання 
стандартизованим випромінюванням, еквівалентним вимірюваному по 
відчуттю кольору( щоперебуває з ним у колірній рівності). 

  Кількісні параметри еквівалентного стандартизованого 
випромінювання служать колориметричною мірою вимірюваного 
випромінювання. 

   Колориметричні умови спостереження – фізичні умови візуального 
порівняння, у яких будь-які однакові по спектральному складу 
випромінювання не розрізняються оком. 

   Колірна рівність – повна візуальна нерозрізненість один від одного 
полів зору в колориметричних умовах спостереження. 

Колір у колориметрії – тривимірна величина, що описує властивість 
кольору видимого випромінювання в колориметричних умовах 
спостереження. 

Тривимірність кольору обумовлена наявністю в сітківці ока трьох типів 
колбочок з різними характеристиками монохроматичної чутливості. Відчуття 
кольору виникає тільки в умовах роботи колбочок (при денному зорі), коли 
яскравість випромінювання перевищує 0,1 кд/м2. 

  Реакцію кожного типу колбочок називають основними збудженнями й 
позначають К’,З’,С’. Основнізбудження перетворюються в колірні відчуття , 
причому не існує роздільного сприйняття основних збуджень , а тільки злите 
сприйняття єдиного кольору. 

   Випромінювання з певними фізичними характеристиками, що 
попадає в око й викликає відчуття кольору , називають колірним стимулом. 
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   Вивчення фізіології зору показує, що випромінювання різних 
кольорів можна змішувати один з одним і одержувати нові складні 
випромінювання, що відрізняються по кольору від вихідних. Такий метод 
одержання нових кольорів називається адитивним синтезом кольорів, а колір 
результуючого випромінювання – сумою  кольорів, що змішуються. 

    Існують наступні способи адитивного додавання кольорів: 
- одночасне змішування (потоки  кольорів, що змішуються, діють на 

око одночасно); 
- почергове змішування (потоки  кольорів, що змішуються, діють на око 

по черзі, частота чергування вище критичної частоти миготінь); 
- просторове змішування (спостережуване поле формується із дрібних 

плям або смуг, утворених випромінюваннями  кольорів, що змішуються; у 
зоровому апарату відбувається злиття відчуттів від дрібних ділянок різного 
кольору поліграфії, кольорове телебачення); 

- бінокулярне змішування (на одне око діє потік одного кольору, на 
іншій – іншого); 

Приклади одночасного змішування кольорів. 
1. Спосіб прямого змішування кольорів 

На одну грань призми діє потік, що володіє 
вимірюваним кольором D

r
 , на іншу потоки 

порівняння із кольорамиA  ; B  ; C .   
Змінюючи абсолютні спектральні склади 
потоків порівняння, домагаються, щоб поля 
порівняння були візуально нерозрізнені. 

 
2. В окремому випадку при прирівняні 

кольорівпотоки випромінювань порівняння змінюють тільки по величині, 
зберігаючи незмінним відносний спектральний розподіл випромінювання. 
Такий спосіб називають пропорційним. 

3. Спосіб прирівняні з доповненням кольору порівняння. 
     Іноді ніяка пряма суміш потоків не може бути 

зрівняна з досліджуваним кольором. 
У таких випадках роблятьзрівнювання 
кольорів потоків порівняння( наприклад  A  i 
C
r

) з кольором суміші досліджуваного 
кольору D

r
 з потоком порівняння B

r
. 
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Закони додавання кольорів. 
1. Закон тривимірності кольору – існує нескінченна безліч груп із трьох   

лінійно незалежних кольорів, але кожні чотири кольори перебувають у 
лінійній  залежності один від одного. 

2. Закон безперервності – безперервній зміні спектра випромінювання 
відповідає безперервно (без стрибків) зміна його кольору. 

3. Колір декількох змішаних випромінювань залежить тільки від 
кольорів  випромінювань, що змішуються, і не залежить від їхнього 
спектрального складу. 

Перший закон називає лінійно незалежними три кольори, для яких 
ніяка суміш двох з них при пропорційній зміні кожного не може мати колір, 
однаковий із третім.Із закону витікає, що будь-який колір може бути 
отриманий у результаті додавання трьох лінійно незалежних кольорів. 

Третій закон підкреслює відмінність поняття  «колір» від поняття 
«спектральний склад», що пояснюється метамеризмом. Вся сучасна 
колориметрія заснована на цьому законі . 

Крім того, третій закон указує на властивість адитивностідодавання 
кольорів (колір суми стимулів, тобто складових, дорівнює сумі кольорів 
стимулів). 

Якщо певна енергетична  кількість одного випромінювання (одиниця 
першого стимулу) має той же колір, що й інша енергетична кількість іншого 
випромінювання (одиниця другого стимулу ), то колір будь-якого числа 
одиниць першого стимулу однаковий з кольором такого ж числа одиниць 
другого.Колір трьохвимірним, подібно векторам, а закони додавання 
кольорів багато в чому аналогічні законам додавання векторів, тому в 
колориметрії прийнято описувати й позначати кольори як векторні величини. 

 
                                Класифікація кольорів. 
Реальні кольори – кольори будь-яких фізично здійсненних 

випромінювань; 
Нереальні кольори – кольори, що задаються у вигляді математичної 

лінійної комбінації реальних кольорів, яким, однак, не відповідають ніякі 
реальні випромінювання 

Ахроматичні кольори – кольору, що не мають колірного тону 
(описувані словами: білий, сірий, чорний). 

Хроматичні кольори – всі інші кольори, які можна охарактеризувати 
колірним тоном (словами: червоний, зелений, пурпурний іт.д.). 

Серед хроматичних виділяють спектральні (або чисті) кольори– 
кольори монохроматичних випромінювань. 
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Визначальні параметри й характеристики випромінювань стандартних 
ахроматичних джерел 

 
Колірна температура, К 

Тип 
Джерела По ГОСТ 

7721—76 
По рекомендаціям  

МКО 

Відтворювана 
освітленість 

А 2856 К ±10 2855,6 Штучне 
освітлення 

 
В 

Фλ
B(λ) 

табульовано 
4874 Прямесонячне світло 

С Фλ
C(λ) 

табульовано 
6774 Розсіяне денне світло 

 

D65 
Фλ

D(λ) 
табульовано 

6504 Усереднене денне 
світло 

E Джерело, спектральна щільність випромінювання якого в 
видимій області спектра постійна 

 
Спектральні кольори не можуть бути отримані ніяким прямим 

змішанням випромінювань реальних кольорів і лежать на границі реальних 
кольорів. Кольори монохроматичних випромінювань плавно й безупинно 
(без стрибків) змінюються зі зміною довжини хвилі. На краях видимого 
діапазону перебувають  спектральні червоний і фіолетовий кольори. 
         При змішанні випромінювань червоногоі фіолетового кольорів 
одержують пурпурні кольори (малиновий, вишневий, бузковий, і т.п.). 
Пурпурні кольори, утворені змішуванням спектральних червоні і 
фіолетового, називають чистими пурпурними кольорами . 

Зоровий апарат здатний адаптуватися до умов освітлення й приймати за 
ахроматичне те або інше випромінювання з малою чистотою кольору. Для 
визначеності встановлені стандартні ахроматичні випромінювання й 
відповідні джерела світла, застосовувані в колориметрії  А.В.С. Для всіх 
джерел нормується відносний спектральний розподіл енергії 
випромінювання у видимій області спектра . 

У лабораторних вимірюваннях стандартне джерело  А реалізується за 
допомогою газонаповнених ламп накалювання з вольфрамовою ниткою; В,С 
и D65–допомогою джерела А в комбінації зі стандартизованими рідинними 
або  скляними світлофільтрами. 

Джерело  Е –розрахунковерівно енергетичне джерело. При розробці 
вихідних розрахункових колориметричних систем колір випромінювання 
джерела Е приймають за базисний ахроматичний колір . 
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Ахроматичний колір може бути отриманий змішанням двох або більше 
хроматичних кольорів. 

Додатковими називають два кольори, які при адитивномузмішуванні 
утворять ахроматичний колір. 

 
4.1.2. Колориметрична система L, λ,p. 

 
Система  L, λ,p заснована на тім ,що будь-який реальний колір може 

бути отриманий прямим змішанням двох випромінювань :монохроматичного 
(або випромінювання чистого пурпурного кольору ), змінюваного по довжині 
хвилі і яскравості ,і стандартного ахроматичного ,змінюваного тільки по 
яскравості . 

Колір у цій системі повністю описується трьома параметрами. 
Кількісною мірою кольору є яскравість кольору L; якісною мірою 

служить кольоровість, описувана двома параметрами: домінуючою 
довжиною хвилі λ і чистотою кольору. 

Домінуюча довжина хвилі λ  (колірний тон) – довжина хвилі того 
монохроматичного випромінювання, що при змішанні зі стандартним 
ахроматичним дає досліджуваний колір. Для пурпурного, у якості 
домінуючої, вказується довжина хвилі монохроматичного випромінювання 
(λ’), додаткового до даного пурпурного . 
         Чистота кольору р – відношення яскравості монохроматичної складової   
Lv  ( λ) до повної яскравості кольору Lv :                

( ) ( )
( ) vaxpv

v

v

v

LL
L

L
L

P
+

==
λ

λλ
 ,  (4.1) 

де  Lvахр– яскравість ахроматичної складової. 
         Система L , λ ,p зручна тим ,що наочно описує кольори, тому що по 
способу опису близька до психологічної системи . Незручність її -  у 
складностях відтворення визначення її параметрів. 
 

4.1.3 Триколірні колориметричні системи. 
 
Засновані на тім, що відтворення або описи будь-якого кольору 

можливі за допомогою трьох вихідних лінійно незалежних кольорів (перший 
закон додавання кольорів ). Колірні стимули вихідних кольорів називають 
основними колірними стимулами, а самі вихідні кольори – одиничними 
основними кольорами. Колірну рівність при пропорційному способі зміни 
вихідних кольорів порівняння умовно описують колірними рівняннями . 

Нехай   A  , B  ,C - одиничні основні кольори деякої системи. Три числа 
позначувані як скалярні величини (А,В,С) і що вказують, у яких 
фотометричних кількостях варто змішати основні колірні стимули, щоб 

одержати колірну рівність із вимірюваним кольором 
→
D   - координати 

кольору. 
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1.
→
D =A A +B B +CC  

 

2. 
→
D =A A -B B +CC  

 

 
 
 
Знак мінус ставиться не до фізичної величини (інтенсивність колірного 

стимулу не може бути негативною), а описує операцію доповнення кольору 
В  до вимірюваного кольору   при колірному зрівнянні. Умовний 
математичний запис дозволяє описувати не тільки реальні , але й деякі 
умовні (нереальні) кольори й операції з ними. 

Сукупність трьох координат повністю описує будь-який колір. 
Часто зручно відокремити якісну міру кольору від кількісної. Для цього 

використовують поняття кольоровості. Координати кольоровості в 
триколірній системі- відношення кожної з координат вимірюваного кольору 
до їхньої суми- модулю кольору m: 

 
m=A+B+C  (4.2) 

          Координати кольоровості позначають малими літерами, що 
відповідають буквам обраній системі координат. 

m
A

CBA
Aa =

++
= ;    

m
B

CBA
Ab =

++
= ;   (4.3) 

m
C

CBA
Ac =

++
= ;    

При описі кольоровості кольору одна з координат кольоровості опускається 
як залежна, оскільки: 
                                                         a+b+c=1; 
отже, кольоровість двохмірна 
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Колір, модуль і кольоровість суми декількох кольорів   визначаються 
виразами: 
К 0=К 1+К 2+…+К n=(A1+A2+…+An) A +(B1+B2+…+Bn) B +(C1+C2+…+Cn)C  

                                              m0=m1+m2+…+mn (4.4) 

n21

n21
0 m...mm

A...AA
a

+++
+++

=  

n21

n21
0 m...mm

B...BB
b

+++
+++

=  

Кількісною мірою кольору служить модуль або яскравість кольору. 
Яскравості одиничних кольорів системи вибирають так, щоб колір суми 
одиничних основних кольорів дорівнював кольору базисного стимулу 
(звичайно ахроматичного). Таким чином, для кольору базисного стимулу 
А=В=С. Як правило, як  базисний стимул використовують випромінювання 
джерела Е. Оскільки відомі яскравості одиничних основних 

кольорів ,,, →→→
l

LLL
BA

,   то яскравість будь-якого кольору
→
D . 

ALL
D

=→ →→→ ++
CBA

CLBL  (4.5) 

Коли яскравість одного з основних одиничних кольорів приймається за 
одиницю, нормовані  яскравості одиничних основних кольорів називають 
яскравісними коефіцієнтами основних кольорів.  

Одиничний колір (довільний) – колір, сума координат якого (модуль) 
дорівнює одиниці, тобто координати будь-якого одиничного кольору рівні 
його координатам  кольоровості . Для одиничного кольору базисного 
стимулу А=В=С=а=в=с=1/3. 

Координати кольорів монохроматичних випромінювань однакової 
потужності (звичайно одиничної) називають питомими координатами або 
ординатами кривих (функцій) додавання; сукупності питомих координат, 
представлені у вигляді функціональної залежності від довжини хвилі, 
називають функціями додавання (кривими додавання кольорів). Питомі 
координати функцій додавання кольорів позначають також, як координати 
кольору (як скалярні величини), але із вказівкою функціональної залежності 
від довжини хвилі. Прийнято позначення виду:  

)(),(),( λλλ cba . 
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Функції додавання кольорів є основними характеристиками 
колориметричної системи. Вони дозволяють розрахувати координати 
кольору випромінювання по його спектральному складу й обґрунтувати 
методику побудови приладів для вимірювання кольору. 

  Тривимірність кольору й аналогія закону додавання кольорів із 
законами додавання векторів дозволяють увести графічні зображення 
кольоріві колірностей. Колір зображується як вектор у колірному просторі-
просторі колірних векторів. Довжина вектора пропорційна яскравості 
кольору, а напрямок визначає кольоровість кольору. Всі вектори реальних 
кольорів виходять із точки О нульової яскравості (точки Чорного кольору) і 
розташовані по одну сторону від деякої площини П0 (площини нульових 
яскравостей), тому що яскравості реальних кольорів не можуть мати 
негативних значень і, отже, не повинно бути колірних векторів з 
негативними напрямками .(рис4.1) 

 Вектори лінійно незалежних кольорів не повинні 
розташовуватися в одній площині. Вектори одиничних основних кольорів 
утворять систему основних векторів координатної системи, за допомогою 
яких виражаються вектори всіх інших кольорів . 

 Частина колірного простору, що охоплює всю область реальних 
кольорів і обмежена конічною поверхнею з вершиною на початку координат, 
що представляє собою геометричне місце кольорів монохроматичних 
випромінювань і чистих пурпурних, називають колірним конусом. 

Через кінці а, в, с трьох одиничних векторів основних кольорів 
проходить площина одиничних кольорів П1. 

 Точка перетинання вектора довільного кольору (або його 
продовження із площиною одиничних кольорів) визначає напрямок вектора 
й, отже, координати цієї точки на площині визначають кольоровість кольору 
(т.К). 
 Можливість зображення кольоровості точкою на площині витікає з 
того, що кольоровість двомірна. Координати кольоровості визначаються 
щодо колірного трикутника – трикутника, вершинами якого є точки 
кольоровості основних одиничних кольорів (а, в, с). 
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Рис. 4.1. Просторово-графічне зображення кольорів та кольоровостей 
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У центрі "ваги" трикутника перебуває точка кольоровості базисного 
ахроматичного стимулу (колір джерела Е). Лінія перетинання площини 
одиничних  кольорів з поверхнею колірного конуса являє собою лінію 
спектральних колірностей або спектральний  локус. 
           Графічне зображення на площині сукупності координат кольоровості 
(із зображенням колірного трикутника , спектрального локусу, точки 
кольоровості базисного стимулу й т.д.) називають колірним графіком. 

 Існує кілька колориметричних систем, зручних у тому або іншому 
відношенні. Для переходу від однієї колориметричної системи до іншої 
застосовують векторні рівняння перерахування основних одиничних 
кольорів і скалярні рівняння перерахування координат даного кольору. 

 
 

4.1.4. Колориметрична система 
R
r

, G
r

, B
r

 

 
Адитивна триколірна колориметрична система R

r
, G

r
, B

r
 уведена 

Британською Національною фізичною лабораторією й в 1931р прийнята 
МКО в якості вихідної для розрахунку інших стандартних колориметричних 
систем . 

Як  основні кольори використовуються кольори трьох 
монохроматичних випромінювань. Базисний колір - колір випромінювання 
джерела Е. (Рис 4.2)  

Прийняті позначення: 
 
Одиничні основні кольори [ R

r
], [G

r
], [ B

r
]; 

 Координати кольору - R ,G, B; 
 Координати кольоровості - r, g, b; 
 Ординати функцій додавання r  (λ), g  (λ), b  (λ) 
 Колірне рівняння для довільного кольору D 

D
r

=D[ D
r

]=R[ R
r

] + G[G
r

] + B[ B
r

]   (4.6) 
Технічно джерело кольору R

r
= R [ R

r
] одержують за допомогою лампи 

наколювання в сполученні із червоним фільтром ;кольору  G
r

=G[ G
r

]  і  
B
r

=B[ B
r

]–задопомогою ртутноїлампи, що відповідають лінії випромінювання 
якої легко виділяються фільтрами. 
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Рис. 4.2. Кольоровий графік колориметричної системи  

з рівностороннім кольоровим трикутником 
 
Точки кольоровості основних кольорів  R ,G ,B є вершинами колірного 

трикутника. Форма трикутника залежить від вибору масштабу й напрямку 
основних векторів координатної системи. Найпоширеніші  рівносторонні й 
прямокутні колірні трикутники. Прямокутний колірний трикутник зручніше 
рівностороннього для нанесення точок кольоровості й визначення координат 
кольоровості даної точки, тому використовується частіше . 
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Відшукання точки кольоровості суми двох кольорів проводяться за 

правилом, аналогічним знаходженню центра мас: точка кольоровості суми 

двох кольорів розташовуються на відрізку, що з'єднує точки кольоровості  

кольорів, що складаються, і ділить його на частині, обернено пропорційним 

модулям кольорів, що складаються . 

  Якщо висота трикутника прийнята за одиницю ,то довжина 

перпендикулярів до сторін (r,g і b), опущені з довільної точкиК , щопозначає 

кольоровість кольору
→

К , служать графічною мірою координат кольоровості 

кольору 
→

К , тому що для будь-якої точки підкоряються залежності  r+g+b =1. 

Точки, що лежать на сторонах трикутника, позначають кольоровості 

кольорів, утворених прямим змішанням двох із трьох основних кольорів; 

точки усередині трикутника - кольоровості кольорів, утворених змішанням 

всіх трьох кольорів . 

  Для точок, що лежать поза трикутником, один з перпендикулярів 

негативний, тому що його опущено на зовнішню сторону трикутника . Отже, 

негативна й відповідна координата кольоровості , тобто колір К1 виходить не 

прямим змішанням основних кольорів, а змішанням з додаванням основного 

кольору R [ R
r

]  до вимірюваного кольору 
→

К
1 

  Точка базисного ахроматичного кольору лежить у центрі мас 

трикутника (т.Е), тому що для неї r=g=b=1/3. В околиці точки Е 

розташовується область колірностей ахроматичних кольорів. 

   Спектральний локус у системі  R
r

, G
r

, B
r
лежить поза колірним 

трикутником, отже, одна з координат спектральних кольорів негативна. Тому 
функції додавання кольорів у системі R

r
, G
r

, B
r

 мають ділянки з негативними 
значеннями. (рис4.3). 
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Рис.4.3. Кольоровий графік і функції додавання 
 колориметричних систем  
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4.1.5. Колориметрична система. 

 
Адитивна триколірна колориметрична система 

→→→

ZYX  затверджена в 
якості основної стандартної міжнародної системи для кутових полів від 1 до 
40 . Вона отримана перерахуванням колориметричних систем. 

           Позначення, що рекомендуються : 
- одиничні основні кольори  ZYX ,,  
- координати кольору  X, Y, Z 
- координати кольоровості  x, y, z 
- ординати функцій додавання    x  (λ) , y  (λ), z  (λ). 
Перерахування зроблене при наступних основних передумовах .                                                                                                               
1. Всі реальні кольори не мають негативних коефіцієнтів кольору й 

кольоровості: спектральний локус уписаний у колірний трикутник, це 

означає, що основні кольори цієї системи 
→→→
ZYX ,,  - нереальні розрахункові 

кольори.  
2. Базисний колір - колір стандартного ахроматизованого 

випромінювання джерела Е. 

3. Яскравість кольору визначається тільки однією координатою 
→
Y  ; 

яскравості кольорів
→
X  і 

→
Z  дорівнюють нулю. Внаслідок цього функція 

додавання y( λ) пропорційна функції спектральної світлової ефективності для 
денного зору . 

Функції додавання   x  (λ) , y  (λ), z  (λ)  нормовані так, що y  (λ)  збігається 
з функцією відносної спектральної ефективності V( λ). (мал.4.4) 

Векторні колірні рівняння, що зв'язують одиничні основні кольори 
→→→
ZYX ,,  із кольорами R

r
,G
r

, B
r

  . 
→
X = 0.4185 [

→
R ] - 0.0912 [

→
G ] + 0.0009 [

→
B ]; 

→
Y =- 0.1587 [

→
R ] + 0.2524 [

→
G ] – 0.0025 [

→
B ]; 

→
Z =- 0.0828 [

→
R ] + 0.0157 [

→
G ] + 0.1786 [

→
B ]. 

 
Скалярні числові рівняння, що зв'язують координати довільного 

кольору   
→
N  (XN, YN,  ZN) у системі 

→→→
ZYX ,,   з координатами того ж кольору 

(RN, GN, BN) у системі R
r

,G
r

, B
r

. 
 

                                     XN=2,7687 RN + 1,7516 GN + 1,1301 BN 

                                     YN=1,0000 RN + 4,5904 GN + 0,0600 BN 
                                      ZN=0,0000 RN + 0,0565 GN + 5,5939 BN 
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Яскравість одиничного основного кольору LY
→

VY ≈ 680кд/м2. Функції 
додавання x  (λ) , y  (λ), z  (λ) приводяться в довідкових таблицях. 

  Розрахунок координат кольору по вимірюваних спектральних 
характеристиках випромінювання: для самосвітних об'єктів і по 
спектральних характеристиках коефіцієнтів відбиття ρ (λ) і пропусканняτ(λ) 
несамосвітних об'єктів : 

X = k ∫
∞

0

φ(λ) x (λ)dλ 

Y = k ∫
∞

0

φ(λ) y(λ)d       (4.7) 

Z = k ∫
∞

0

φ(λ) z (λ)dλ, 

де φ(λ ) - відносний спектральний розподіл енергії випромінювання, що 
виходить від об'єкта . 

Для самосвітних об'єктів 
                        φ(λ) = 

o

L  (λ ) 
          Для об'єктів , що пропускають світло 

                      φ(λ) = 
o

L  (λ)τ( λ)                                                
 Для  об'єктів, що відбивають 
φ(λ)= 

o

L  (λ)ρ (λ), 

де  ( ) ( )
( )maxe

e
0

λL
λL

λL =   - відносний розподіл спектральної щільності 

енергетичної яскравості джерела випромінювання. 

Множник k для несамосвітних об'єктів у системі  
→→→
ZYX  

 

( ) ( )∫
∞ −

=

0

0

100

λλλ dyL
K    (4.8) 

Введення множника дозволяє виразити координати кольору 
несамосвітного об'єкта (ламбертовського розсіювача або  світлофільтра, що 
не розсіює) у масштабі, у якому координата кольору Y = 100. У цьому 
випадку нормування яскравість кольору становить 100 умовних одиниць . 

 Крім вихідної  (
→→→
BGR ) і стандартної міжнародної (

→→→
ZYX ) 

колориметричних систем в окремих галузях науки й техніки застосовуються 
інші триколірні колориметричні системи, більш зручні для рішення 
специфічних завдань. 
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Рис. 4.4. Колориметрична система 

→→→
ZYX  
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4.2.  Методи й способи колориметричних вимірювань . 
 

4.2.1. Класифікація. 
 
    Способи вимірювання кольору підрозділяють на суб'єктивні  

(візуальні) і об'єктивні (фотоелектричні). 
    По методу утворення кольору порівняння при рівнянні його з 

вимірюваним  кольором середовища візуальних способів розрізняють 
адитивні,субтрактивні й спосіб колірних атласів (наборів еталонних 
кольорових зразків з відомими координатами кольору). 

    Об'єктивні вимірювання проводять двома основними методами: 
 - спектрофотометричним методом вимірювання спектрального складу 

випромінювання або спектральних характеристик об'єкта з подальшим 
розрахунком параметрів кольору за допомогою функцій додавання;  

 - колориметричним методом вимірювання координат кольору . 
 

4.2.2. Візуальна колориметрія . 
 
  Візуальна колориметрія вимірює не колір зразка безпосередньо, а 

колір порівняння , що підбирається при зоровому зрівнянні його з кольором 
випробуваного зразка . 

  Візуальні колориметри містять засоби для створення кольорів 
порівняння, їхнього вимірювання й зорового зрівнюванняз кольором 
випробуваного зразка.(рис4.4 ) 

  Практичні прилади мають також джерело світла й різні фотометричні 
засоби для забезпечення перемішування світлових потоків , створення полів 
порівняння , а також можливість переносу одного або двох кольорів з поля 
порівняння на поле зразка . 

  Візуальні колориметри використовувалися при дослідження 
властивостей колірного зору і його аномалій, при вивчення законів змішання 
кольорів .У теперішній час вони використовуються в основному при різних 
дослідженнях, пов'язаних зі сприйняття кольору. Для вимірювання кольору 
вони застосовуються рідко. 

До методів візуальної колориметрії відносяться також вимірювання 
кольору шляхом порівняння його із кольорами заздалегідь заготовлених 
відомих зразків і підбора найбільш близького по кольору зразка. Зразки 
виготовляються звичайно у вигляді нафарбовок на папері. Набір таких 
кольорових зразків, систематизованих за певним правилом, утворить атлас 
кольорів. Всі кольори атласу точно виміряються спектрофотометруванням і в 
атласі приводяться їхні координати кольоровості при декількох джерелах 
випромінювання. 
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4.2.3. Спектроколориметри. 

 
Спектроколориметри являють собою сполучення спектрофотометра й 

ЕОМ. Спектрофотометр робить вимірювання спектральних характеристик 
випромінювання досліджуваного джерела або коефіцієнтів відбиття 
(пропускання) досліджуваного зразка на ЕОМ , у пам'яті якої втримуються 
дані про стандартні джерела МКО, функціях додавання й ін., робить 
обчислення координат кольору й кольоровості в різних колірних системах . 
Обчислення виконуються по формулах (4.7) 

( ) ( )∫
∞ −

=
0

λλλϕ dWKW  

W (W→  X,Y,Z) 
φ(λ)=Lλвід(λ),  Lλвід(λ)τ(λ),  Lλвід(λ)ρ (λ) 

             Результати вимірювань відтворюються на дисплеї або у вигляді 
числових даних за  допомогою друкувального пристрою . 

  Конструктивно спектроколориметри виконуються у вигляді 
компактних приладів, що мають виносні фотометричні голівки й 
убудованими мікропроцесорами. Час аналізу становить 20мс. Спектральне 
розкладання здійснюється голографічними дифракційними ґратами, набором 
інтерференційних світлофільтрів і ін. Розділення становить 2- 3 нм. 
Фотометрична голівка виконується у вигляді інтегруючої кулі з імпульсним 
джерелом, з'єднаної з вимірювальним блоком волоконного світловоду. 
(рис 4.5) 

 Погрішність вимірювання координат кольоровості становить 0,01 при 
погрішності зміни спектральних характеристик зразків не більше 1,5%. 
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4.2.4. Фотоелектрична колориметрія. 
 
Існують два види триколірних фотоелектричних колориметрів, що 

розрізняються за принципом дії - спектрально погоджені й спектрально 
неузгоджені. 

Спектрально погоджений колориметр вимірює колір по спектральному 
складу випромінювання, але на відміну від спектрофотометричних 
вимірювань оцінка спектрального складу випромінювання виконується 
інтегрально, і в результаті вимірювання відразу виходять значення координат 
кольору. 

Відгук приймача випромінювання на падаюче випромінювання : 

Іф=k ∫
∞

0

Ф(λ)S(λ)dλ, (4.9) 

 де Ф( λ)- спектральний розподіл падаючого на приймач випромінювання;  
S(λ) - спектральна характеристика чутливості приймача.  

 Порівняння (4.9) з (4.7) показує, що пропорційність струму приймача 
випромінювання координаті кольору W можлива, коли S(λ ) збігається із 

кривої додавання 
−

W  (λ) 
У загальному випадку колориметр повинен мати три послідовних або 

паралельних за часом каналу , що результують спектральні характеристики 
яких збігаються із трьома кривими додавання в колірній координатній 
системі колориметра . У результаті фотоколориметр оцінює випромінювання 
відповідно до   (4.9). (рис4.6) 

Для припасування загальної спектральної характеристики чутливості 
кожного каналу під потрібну формулу перед приймачем випромінювання 
вводять  світлофільтри, що погоджують . 

Спектрально неузгоджені колориметри вимірюють координати кольору 
безпосередньо по кількостях основних кольорів у суміші, що знає 
вимірюваний колір, а не по спектральному складу випромінювання, як 
спектрально погоджені колориметри.  
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