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Grupa: Elektrotechnika, sem 3.,                                                                                    wersja z dn. 14.12.2015 
Podstawy Techniki Świetlnej 
Laboratorium 

 
Ćwiczenie nr 5 
 
Temat:    WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ  
 
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) J.Bąk, W.Pabjańczyk: Podstawy techniki świetlnej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994 
3) PN-91 E-04040/02 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Pomiar światłości 
 
 
1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI  

W technice świetlnej podstawowym sposobem przedstawienia cech fotometrycznych źródła światła, bądź 
oprawy oświetleniowej jest prezentacja bryły fotometrycznej. 

Bryła fotometryczna jest to powierzchnia zamknięta utworzona z końców wektorów o wspólnym początku i 
o długości proporcjonalnej do światłości źródła światła w danym kierunku. Ze względu na symetrie 
rozróżniamy bryły fotometryczne: 

− obrotowo-symetryczne, 
− nieobrotowo-symetryczne, 
− symetryczne względem określonych płaszczyzn.  

 

          
Rys. 1. Zdjęcie oprawy oświetleniowej i odpowiadająca jej bryła fotometryczna o symetrii obrotowej  

Krzywa światłości jest to krzywa przedstawiana 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 γ. Kąt γ liczony jest zwykle od półosi skierowanej ku 
dołowi. Dla projektorów, które wysyłają strumień świetlny w obrębie niewielkiego kąta bryłowego, krzywe 
światłości (dla uzyskania większej dokładności odczytu) przedstawia się we współrzędnych prostokątnych.  

   
Rys. 2. Krzywe światłości przedstawione w układzie współrzędnych biegunowych oraz prostokątnych 
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Według 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 źródeł światła 
odpowiada środkowi geometrycznemu powierzchni promieniującej światło, a w przypadku źródeł z 
odbłyśnikami, środek świetlny pokrywa się ze środkiem geometrycznym płaszczyzny otworu wyjściowego. 
Środek świetlny obiektu pomiarowego powinien znajdować się w osi optycznej ławy fotometrycznej lub w 
ściśle określonym punkcie goniofotometru, zależnym od rodzaju jego konstrukcji. 

Środek świetlny opraw oświetleniowych powinien pokrywać się ze środkiem świetlnym lampy w przypadku 
opraw jednolampowych, w których lampa nie jest osłonięta lub jest osłonięta elementami przezroczystymi 
lub nieprzezroczystymi, ale tworzącymi czarną lub nieświecącą otwartą komorę. Powinien także pokrywać 
się ze środkiem geometrycznym powierzchni głównego otworu otwartego oprawy w przypadku opraw 
jednoźródłowych gdy źródło jest osłonięte nieprzeświecalnymi elementami tworzącymi białą lub świecącą 
powierzchnię. 

 
     nieosłonięta lampa     lampa w oprawie z odbłyśnikiem 

Rys. 3. Przykładowe środki świetlne żarówki (lampy) i oprawy oświetleniowej z odbłyśnikiem wg [3] 

W celu jednoznacznego określania właściwości fotometrycznych lamp opraw oświetleniowych konieczne jest 
przyjęcie jednoznacznych określeń osi odniesienia. Na poniższym rysunku zaznaczone zostały osie: 
poprzeczna, wzdłużna i optyczna. 

 
Rys. 4. Osie oprawy oświetleniowej 

 
Rys. 5. Układ płaszczyzn C i kątów γ 

 

Oś optyczna jest to prosta przechodząca przez środek świetlny źródła/oprawy oświetleniowej, której 
kierunek jest zgodny z kierunkiem światłości maksymalnej lub kierunkiem osi symetrii układu 
geometrycznego oprawy.  

Oś wzdłużna jest prostą przechodzącą przez środek źródła/oprawy oświetleniowej, której kierunek jest 
zgodny z większym wymiarem źródła światła.  

Oś poprzeczna jest prostą przechodzącą przez środek źródła/oprawy oświetleniowej, której kierunek jest 
zgodny z mniejszym wymiarem źródła światła. 
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2. WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ   

 

Pomiary bryły fotometrycznej 

Bryłę fotometryczną wyznacza się na fotometrze ramiennym (goniometrze) w układzie którego schemat 
przedstawiony jest na poniższym rysunku. 

 
 

Rys. 6. Schemat układu pomiarowego,  
UZ – układ zasilający, I/U – miernik prądu fotoelektrycznego, FP – fotoprzetwornik,  

O -  oś obrotu ramienia fotometru, F – ramię fotometru, Z – badany obiekt (lampa, oprawa oświetleniowa). 

 

 

Zastępując układ pomiarowy: fotoprzetwornik, miernik prądu fotoelektrycznego, woltomierz - luksomierzem  

Możemy obliczyć światłość γCI  w określonej półpłaszczyźnie C oraz w określonym kącie γ na podstawie: 

 

2rEI CC ⋅= γγ   [cd]          (1) 

  

 gdzie:  γCE  - wskazanie luksomierza w określonej półpłaszczyźnie C oraz w określonym kącie γ [lx] 

r -  długość ramienia fotometru [m] (długość ranienia fotometru zastosowanego w trakcie 
wykonywania ćwiczenia r = 1.289 m) 
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3. WYZNACZANIE STRUMIENIA ŚWIETLNEGO NA PODSTAWIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ 

W ćwiczeniu wykorzystano metodę strumieni cząstkowych, która polega na sumowaniu strumieni 
cząstkowych wypromieniowanych w obrębie niewielkich kątów bryłowych iωΔ .  

 

Sposób obliczania strumienia dla bryły obrotowo-symetrycznej 

Strumień cząstkowy 
iωΔ

φΔ zawarty w kącie bryłowym Δωi obliczany jest ze wzoru (2) 

i.śr ii
I ωΔ⋅=φΔ ωΔωΔ          (2) 

gdzie:
i.śrI ωΔ - średnia światłość w obrębie kąta bryłowego iωΔ  

 

Kąt bryłowy jest to część przestrzeni trójwymiarowej ograniczona przez półproste wychodzące z wierzchołka 
kąta bryłowego (ze środka świetlnego) i przechodzące przez pewną ustaloną krzywą zamkniętą (bryłę 
fotometryczną) 

 
Rys. 7. Ilustracja kąta bryłowego 

 

Strumień świetlny całoprzestrzenny 0φ  (całkowity) obliczany jest ze wzoru (3).  

 

∑ ∑
= =

ωΔωΔ ωΔ=φΔ=φ
n

1i

n

1i
iśri0 i

I         (3)  

 

gdzie: n – liczba przedziałów na jakie podzielono kąt bryłowy całoprzestrzenny 

 

Z przedziałem kąta bryłowego iωΔ  związany jest przedział kąta płaskiego iγΔ : 

 

[ ])cos(cos2 iiii γΔ+γ−γ⋅π⋅=ωΔ         (4) 

 

Ostatecznie cząstkowy strumień świetlny obliczany jest ze wzoru (5). 
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[ ])cos(cosI2 iiiiśri γΔ+γ−γ⋅π⋅=φΔ γΔωΔ       (5) 

 

gdzie: 
ii.śrI γΔ - średnia światłość w obrębie kąta bryłowego ograniczonego kątem płaskim iγΔ  

 

Sprawność eksploatacyjna oprawy oświetleniowej oprη  to stosunek strumienia całkowitego oprawy, który 

jest zmierzony w określonej temperaturze otoczenia oprΦ  (najczęściej 250C) do sumy strumieni świetlnych 
lamp tej oprawy działających z tym samym osprzętem na zewnątrz oprawy w określonej temperaturze 
otoczenia źrΦ  (najczęściej 250C). 

 

%100
źr

opr
opr ⋅

Φ

Φ
=η           (6) 

 

Jeśli wyznaczone krzywe światłości mają służyć do celów katalogowych należy dokonać przeliczenia 
światłości na 1000 lumenów źródła 1000Iγ wg zależności (7). 

( )źr0
1000

1000II
Φ

⋅= γγ  [cd/1000lm]       (7)  

 gdzie : γI - światłość kierunkowa w kącie γ wyrażona w [cd]  

  ( )źr0Φ  - strumień świetlny lampy (w przypadku oprawy oświetleniowej jest to  

    strumień lampy lub suma strumieni lamp zamontowanych w oprawie)  
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3. POMIARY 

 

Połączyć układ pomiarowy według schematu z rysunku 1 oraz wskazówek prowadzącego ćwiczenie. Dla 
źródeł światła i opraw oświetleniowych wskazanych przez prowadzącego ćwiczenie wyznaczyć bryły 
fotometryczne światłości. Pomiary dla źródeł światła wykonać dla dwóch wzajemnie prostopadłych 
półpłaszczyzn C0 i C90 oraz zmiany kąta g w zakresie od 0° ÷ 180° co 10°. W przypadku opraw 
oświetleniowych pomiary wykonać dla dwóch wzajemnie prostopadłych półpłaszczyzn C0 i C90 oraz zmiany 
kąta g w zakresie od 0° ÷ 90° co 10°. Wyniki fotometrowania zamieścić w tabeli. 
W trakcie trwania zajęć należy wykonać obliczenia strumienia świetlnego badanych źródeł światła i opraw 
oświetleniowych. Całkowity strumień świetlny żarówki oraz oprawy oświetleniowej należy wyliczyć metodą 
strumieni cząstkowych (zależność 3). Sprawność oprawy oprη  wyznaczyć na podstawie zależności 6. 
Ponadto wykreślić, wskazówek prowadzącego, krzywe światłości żarówek oraz opraw oświetleniowych.  
Przeliczyć wartości światłości na 1000 lm źródła światła (7). 
 
Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. Sformułować wnioski. 
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4. TABELE POMIAROWE 
 

Wyznaczanie bryły fotometrycznej światłości źródła światła 

 
Rozdaj źródła światła:........................................................ 

Dane źródła światła: 
 
Moc: Pn =...............[W] 
Katalogowy strumień świetlny badanego źródła światła ( )źr0Φ =..............[lm] 
Napięcie znamionowe: Un =................[V] 
 
Napięcie pomiarowe: Upom.=................[V] 
 

 

γ [ ]lxE0  [ ]lxE90  [ ]lxEśr  [ ]cdIγ  1000γI  
[ ]lmcd 1000/  

0      

10      

20      

30      

40      

50      

60      

70      

80      

90      

100      

110      

120      

130      

140      

150      

160      

170      

180      

2
900 EEEśr

+
=                     2rEI śr ⋅=γ                       

( )źr
II

0
1000

1000
Φ

⋅= γγ  

długość ramienia fotometru: r = 1.289 m 
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Wyznaczanie bryły fotometrycznej światłości oprawy oświetleniowej 

 
Nazwa badanej oprawy oświetleniowej:............................................ 

Rozdaj źródła światła ........................................................ 
Dane źródła światła: 
Moc: Pn =...............[W]   Katalogowy strumień świetlny źródła światła ( )źr0Φ =..............[lm] 
Napięcie znamionowe: Un =................[V]  
 
Napięcie pomiarowe: Upom.=................[V] 
 

 

γ [ ]lxE0  [ ]lxE90  [ ]lxEśr  [ ]cdIγ  1000γI  
[ ]lmcd 1000/  

0      

10      

20      

30      

40      

50      

60      

70      

80      

90      

2
900 EEEśr

+
=                     2rEI śr ⋅=γ                       

( )źr
II

0
1000

1000
Φ

⋅= γγ  

długość ramienia fotometru: r = 1.289 m 
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5. TABELE DO OBLICZENIA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO 
 
 

Obliczanie strumienia świetlnego źródła światła 

γ γI  
[ ]cd  

Δγ iiśrI γΔ  
[ ]cd  

ωΔ  
[sr] 

iωφΔΔ  
][lm  

0  0 10  0,095  

10  10 20  0,283  

20  20 30  0,463  

30  30 40  0,628  

40  40 50  0,774  

50  50 60  0,897  

60  60 70  0,993  

70  70 80  1,058  

80  80 90  1,091  

90  90 100  1,091  

100  100 110  1,058  

110  110 120  0,993  

120  120 130  0,897  

130  130 140  0,774  

140  140 150  0,628  

150  150 160  0,463  

160  160 170  0,283  

170  170 180  0,095  

180  - - - - - 

     Φ0=  

2
γγγ

γ
Δ+

Δ

+
=

II
I

iiśr  - średnia arytmetyczna światłości w przedziale ograniczonym kątem płaskim 

γΔ  
 

[ ])cos(cos2 γΔ+γ−γ⋅π⋅=ωΔ  - powiązanie kąta bryłowego z kątem płaskim 
 

ωφ γω Δ⋅=Δ ΔΔ iiśri I  - strumień cząstkowy wypromieniowywany w kącie bryłowym Δω  
 

∑
=

ωΔφΔ=φ
n

1i
i0  
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Obliczanie strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej 

γ γI  
[ ]cd  Δγ iiśrI γΔ  

[ ]cd  
ωΔ  

[sr] 
iωφΔΔ  
][lm  

0  0 10  0,095  

10  10 20  0,283  

20  20 30  0,463  

30  30 40  0,628  

40  40 50  0,774  

50  50 60  0,897  

60  60 70  0,993  

70  70 80  1,058  

80  80 90  1,091  

90  - - - - - 

     Φ0=  

2
γγγ

γ
Δ+

Δ

+
=

II
I

iiśr  - średnia arytmetyczna światłości w przedziale ograniczonym kątem płaskim 

γΔ  
 

[ ])cos(cos2 γΔ+γ−γ⋅π⋅=ωΔ  - powiązanie kąta bryłowego z kątem płaskim 
 

ωφ γω Δ⋅=Δ ΔΔ iiśri I  - strumień cząstkowy wypromieniowywany w kącie bryłowym Δω  
 

∑
=

ωΔφΔ=φ
n

1i
i0  
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6. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH DO WYKREŚLENIA KRZYWYCH ŚWIATŁOŚCI 

 


