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Kierunek Elektrotechnika, 
II stopień sem. 1.   wersja z dn. 20.03.2019 
Laboratorium Techniki Świetlnej 

 

 

Temat: Badanie parametrów fotometrycznych źródeł światła o 
ukierunkowanym rozsyle światłości 

 

Opracowanie wykonano na podstawie następującej literatury: 

1.  Laboratorium z techniki świetlnej (praca zbiorowa pod redakcją Władysława Golika). Skrypt 
nr 1792. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań  1994 

2.  Bąk J., Pabiańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 
Łódź  1994 

3. PN-90/E-01005 Technika Świetlna. Terminologia 
 

 

1. Wstęp  
Celem ćwiczenia jest porównanie parametrów fotometrycznych źródeł światła o 

ukierunkowanym rozsyle. Badanymi obiektami będą diody świecące z odbłyśnikiem (Rys.1) 

oraz żarówki halogenowe z odbłyśnikiem (Rys.2)  

   
Rys. 1. Przykładowy diody świecące z odbłyśnikiem 

  
Rys. 2 Przykładowy żarówki halogenowe z odbłyśnikiem 
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Krzywa światłości 
Krzywa światłości jest to krzywa przedstawiona najczęściej we współrzędnych 

biegunowych, łącząca końce wektorów światłości, która powstaje po przecięciu bryły 

fotometrycznej płaszczyzną pionową przechodzącą przez środek świetlny źródła światła w 

funkcji kąta . Dla projektorów i źródeł światła o ukierunkowanym rozsyle, które wysyłają 

strumień świetlny w obrębie niewielkiego kąta bryłowego, krzywe światłości (dla uzyskania 

większej dokładności odczytu) przedstawia się we współrzędnych prostokątnych. 

 
Rys. 3 Krzywe światłości przedstawione w układzie biegunowym (po lewej) oraz prostokątnym (po prawej) 

 

Środek świetlny 
Środek świetlny oprawy lub źródła światła jest charakterystycznym punktem tożsamym ze 

środkiem symetrii źródła światła lub płaszczyzny otworu wyjściowego oprawy 

oświetleniowej. 

Według normy PN-91 E-04040/02 „Pomiary promieniowania optycznego Pomiary 

fotometryczne Pomiar światłości” fotometryczny środek świetlny obiektu pomiarowego 

definiowany jest, jako umowny punkt przyjęty, jako początkowy przy pomiarach i 

obliczeniach fotometrycznych. 

Środek świetlny obiektu pomiarowego powinien znajdować się w osi optycznej ławy 

fotometrycznej lub w ściśle określonym punkcie goniometru, zależnym od rodzaju jego 

konstrukcji. Środek świetlny źródła światła z odbłyśnikiem pokrywa się ze środkiem 

otworu wyjściowego. (Rys.4 ) 
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Rys. 4 Środek świetlny źródła światła z odbłyśnikiem 

 

Użyteczny kąt rozsyłu wiązki światła δ0.5 i δ0.1 

Dla źródeł światła o ukierunkowanym rozsyle, oprócz krzywej światłości, istotnym 

parametrem jest użyteczny kąt rozwarcia wiązki. δ. Jest to kąt w płaszczyźnie przechodzącej 

przez oś wiązki, w zakresie którego światłość spada do określonej wartości procentowej 

swojej maksymalnej wartości, dla δ0.5  do 50% Imax, a dla δ0.1 do  10% Imax .(Rys.5) . Wewnątrz 

tego kąta zachodzi zależność: 

2
mII   lub 

10
mII        (1) 

 

 
 

Rys.5 Krzywa światłości i użyteczne kąty rozwarcia wiązki δ0.5 i δ0.1 
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Goniometr 
Do pomiaru światłości źródeł światła o ukierunkowanym rozsyle wykorzystuje się goniometr 

(Rys.6) Jest to urządzenie pozwalające na precyzyjny obrót badanego źródła światła o 

określony kąt, dookoła osi pionowej oraz osi poziomej prostopadłej do osi optycznej ławy 

fotometrycznej. Przez obrót ramienia dookoła osi pionowej o kąt odczytywany na tarczy 

goniometru z podziałką kątową można wyznaczyć krzywą światłości źródła w płaszczyźnie 

prostopadłej do jego osi symetrii. Przez obrót ramienia goniometru dookoła osi poziomej 

wyznacza się krzywą światłości źródła w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś symetrii, 

mierząc światłość źródła w kierunkach określonych kątami odczytywanymi na tarczy 

podziałowej goniometru. Dokonując pomiaru światłości w różnych płaszczyznach wyznaczyć 

można bryłę fotometryczną źródła światła. Podczas pomiaru środek świetlny źródła światła z 

odbłyśnikiem musi znajdować się na poziomej i pionowej osi obrotu. Odległość źródła 

światła od ogniwa przetwornika fotoelektrycznego umieszczonego na ławie fotometrycznej 

nie powinna być mniejsza niż graniczna odległość fotometrowania. 

 
Rys.6 Wygląd goniometr  

 

Graniczna odległość fotometrowania 
Praktycznie można sprawdzić, czy zastosowana odległość fotometrowania jest większa od 

granicznej, przez pomiar natężenia oświetlenia (prądu fotoelektrycznego przetwornika) w 
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kilku odległościach od badanego źródła i ustalenie od jakiej odległości spełnione jest prawo 

odwrotności kwadratów odległości. 

Prawo odwrotności kwadratu odległości 
Dla punktowych źródeł światła natężenie oświetlenia w punkcie A jest wprost proporcjonalne 

do światłości źródła w kierunku punktu A i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości 

pomiędzy źródłem światła, a punktem A. (Rys. 7) 

 
Rys.7 Interpretacja prawa odwrotności kwadratu odległości 

 

2r
I

EA
       (2) 

Wyznaczanie światłości  

Przy zachowaniu granicznej odległości fotometrowania najprostszym sposobem wyznaczenia 

wartości światłości jest pomiar natężenia oświetlenia luksomierzem, którego głowica 

pomiarowa znajduje się na wysokości osi optycznej goniometru w odległości r [m] od środka 

świetlnego źródła światła i obliczenie na podstawie zależności (2). 

Uwaga: Szczególną uwagę należy zwrócić na równoległość płaszczyzn głowicy 

pomiarowej i otworu wyjściowego badanego źródła światła. 

 

Wyznaczenie strumienia świetlnego za pomocą metody strumieni cząstkowych 

Strumień cząstkowy 
i

 zawarty w kącie bryłowym 
i

 obliczany jest ze wzoru (3) 

.i isr iI            (3) 

Strumień świetlny całkowity obliczany jest ze wzoru (4): 

0
1 1

i i

n n

sr i
i i

I    
 

          (4) 

Z przedziałem kąta bryłowego i  związany jest przedział kata płaskiego i  

I 
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 2 cos cos( )i i i i               (5) 

 

Ostatecznie cząstkowy strumień świetlny obliczany jest ze wzoru (6): 

)]cos([cos2 iiisri i
I       (6)  

 

2. Przebieg ćwiczenia 
Pomiaru rozsyłu światłości, wskazanych przez prowadzącego źródeł światła, należy dokonać 

na ławie fotometrycznej z wykorzystaniem goniometru (schemat układu pomiarowego na 

rysunku 8). Przed przystąpieniem do badań należy poprawnie ustawić położenie środka 

świetlnego badanego źródła światła względem osi pionowej i poziomej goniometru oraz 

względem głowicy luksomierza. Na jednym z końców ławy fotometrycznej zamocować 

przetwornik fotoelektryczny, natomiast na drugim końcu ławy fotometrycznej w odległości 

grr r goniometr z badanym źródłem światła. Wykonywanie pomiarów można rozpocząć 

dopiero po ustabilizowaniu się strumienia świetlnego (po zakończonym rozruchu) badanego 

źródła światła. Pomiary należy przeprowadzić dla kątów   od 0 º do 50 º, co 2 º. 

Każdorazowo, dla zadanego kąta  należy odczytać wartość natężenia oświetlenia E. 

W opracowaniu narysować krzywe światłości badanych źródeł światła w układzie 

współrzędnych prostokątnych I =f(γ). Wyznaczyć całkowity strumień świetlny emitowany 

przez badane źródło światła (4) oraz użyteczne kąty rozsyłu δ0.5 i δ0.1. Przeprowadzić analizę 

uzyskanych wyników. 

 

 

 
Rys.  8 Schemat układu pomiarowego 

 

lx 
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3. Tabela pomiarowa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wyznaczanie krzywej światłości i strumienia świetlnego 
badanego źródła światła 

Nazwa badanego źródła światła (typ, oznaczenie):.......................................... 

Moc PN=…..........[W],    Napięcie znamionowe UN=….......[V] 
Napięcie pomiarowe Upom=…..........[V]  

Odległość źródła od głowicy fotoprzetwornika rγ=……......[m] 
  E [lx] [ ]I cd  E [lx] . [ ]

isr iI cd  [ ]sr  i [lm] 

0   0 2  0,004  

2   2 4  0,011  

4   4 6  0,019  

6   6 8  0,027  

8   8 10  0,034  

10   10 12  0,042  

12   12 14  0,049  

14   14 16  0,057  

16   16 18  0,064  

18   18 20  0,071  

20   20 22  0,078  

22   22 24  0,086  

24   24 26  0,093  

26   26 28  0,099  

28   28 30  0,106  

30   30 32  0,113  

32   32 34  0,119  

34   34 36  0,126  

36   36 38  0,132  

38   38 40  0,138  

40   40 42  0,144  

42   42 44  0,149  

44   44 46  0,155  

46   46 48  0,160  

48   48 50  0,165  

50        

   
 

  o    


