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Ćwiczenie Nr 11 
Fotometria 

Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, fotometria, wielkości i jednostki fotometryczne, oko. 

Wstęp 
 

Radiometria (fotometria fizyczna) zajmuje się badaniami fal elektromagnetycznych 

w całym zakresie ich widma i wielkościami z nimi związanymi, podczas gdy fotometria 

wizualna (fotometria fizjologiczna) jedynie zakresem widzialnym (jest działem optyki), czyli 

postrzeganym przez ludzkie oko (360-780 nm). Fotometria wizualna uwzględnia w opisie 

zjawisk własności optyczne oka, jako detektora promieniowania, ale także procesy percepcji 

wrażeń wzrokowych przez człowieka (aspekty psychofizyczne). 

Punktowe źródło światła emituje jednorodne promieniowanie we wszystkich 

kierunkach - w pełny kąt bryłowy 4. Całkowita moc wypromieniowana przez takie źródło -

całkowity strumień świetlny [W] - pozostaje stała, podczas gdy powierzchnia kuli,  

w której energia ta jest zawarta rośnie proporcjonalnie do kwadratu jej promienia (odległości 

od źródła). Z tych powodów natężenie oświetlenia E [W/m
2
] dla powierzchni prostopadłej 

do kierunku promieni zmienia się odwrotnie proporcjonalnie z kwadratem odległości r [m] od 

źródła. Zależność tą wyraża fotometryczne prawo odległości, które można zapisać wzorem: 

   
 

   (1) 

w którym I jest natężeniem światła. W przypadku, gdy promienie świetlne padają na 

powierzchnię pod kątem  zależność ta ma postać: 

   
 

     
     (2) 

Kąt padania  jest kątem między normalną do powierzchni, a kierunkiem promieni 

(kierunkiem rozchodzenia się energii). 
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Rys. 1. Promień świetlny padający na powierzchnię pod kątem .  

Wyrażana w watach [W] moc wypromieniowana przez źródło   nazywana jest  

w radiometrii strumieniem promieniowania, natomiast w fotometrii - strumieniem 

świetlnym. Należy jednak pamiętać, że w fotometrii brana jest pod uwagę jedynie moc 

promieniowania emitowanego w widzialnym zakresie fal elektromagnetycznych oraz 

uwzględniana czułość oka na poszczególne długości fali. Jednostką strumienia świetlnego jest 

lumen [lm]. 

Natężenie światła (jasność, natężenie kątowe) I definiowane jest jako energia wypromie-

niowana w jednostce czasu przez źródło (strumień  ) w jednostkowy kąt bryłowy .  

Jej jednostką jest zatem W/sr (sr – steradian). Zgodnie z definicją natężenie światła możemy 

wyrazić jako: 

   
  

  
 (3) 

Fotometrycznym odpowiednikiem natężenia jest światłość kierunkowa If , której jednostką 

jest kandela [cd]. Jest ona definiowana z uwzględnieniem różnej wrażliwości oka ludzkiego 

na poszczególne długości fali i wyraża się wzorem: 

            ̅     (4) 

gdzie I jest natężeniem światła, a y() – funkcją opisującą wrażliwość (czułość) oka na fale  

o różnych długościach (Rys. 2).  

 

 

 

Rys. 2. Wykres czułości spektralnej oka 

ludzkiego. 

  



wektor normalny  

do powierzchni 
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 Wrażenia wzrokowe uzależnione są od ilości światła, które dociera do oświetlanej 

powierzchni i od własności samej powierzchni (m.in. ile promieniowania odbija). Z tego 

powodu wprowadza się wielkość nazywaną natężeniem oświetlenia E. Opisuje ona strumień 

promieniowania padającego na jednostkę oświetlonej powierzchni (jednostka – W/m
2
). 

Fotometrycznym odpowiednikiem natężenia oświetlenia jest iluminancja podawana  

w luksach (lx = lm/m
2
). 

Natężenie oświetlenia (iluminacja) E zależy od natężenia kątowego (światłości 

kierunkowej), od orientacji oświetlonej powierzchni względem kierunku propagacji fali,  

a także od odległości powierzchni od źródła. Dla punktowego źródła mamy: 

   
  

  
 

   

 
 

  
 

  

 
 

 

   (5) 

gdyż kąt bryłowy , pod którym ze źródła widziana jest 

powierzchnia A, oddalona o r, wynosi:  

     
 

                (6) 

Rys. 3. Kąt bryłowy  wycina na powierzchni sfery  

o promieniu r powierzchnię A.  

 

Wykonanie pomiarów 

Pomiary wykonywane są na stanowisku zaopatrzonym w (Rys. 4): 

- żarówkę halogenową w obudowie (1) stanowiącą punktowe źródło światła,  

- fotodiodę (2) z woltomierzem cyfrowym pełniącą rolę detektora promieniowania, 

- ławę optyczną (3) ze skalą metryczną. 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Układ pomiarowy do badań 

fotometrycznego prawa odległości. 

 

(1) 
(2) 

(3) 
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Przystępując do wykonania ćwiczenia sprawdź, czy detektor zwrócony jest dokładnie  

w kierunku źródła światła (żarówki halogenowej). Zachowaj ostrożność i nie dotykaj 

obudowy żarówki, gdy jest ona włączona (obudowa mocno się rozgrzewa). 

1) Włącz żarówkę i ustaw na drugim końcu ławy detektor. Włącz zasilenie detektora 

i woltomierz cyfrowy na zakres 2V. 

2) Przesuwaj detektor wzdłuż ławy (w zakresie odległości źródło-detektor od 100 cm 

do 10 cm) z krokiem 5 cm, rejestrując w każdym położeniu wskazania 

woltomierza. Pamiętaj o dokładnym wyznaczeniu odległości źródło-detektor, 

mierząc ją od od źródła światła do fotodiody, a nie od ich obudów. Powtórz 

pomiary co najmniej 10 razy, przemieszczając detektor od i do źródła. Pamiętaj o 

zmianie zakresów miernika, aby w pełni wykorzystać jego dokładność pomiarową.  

3) Po zakończeniu pomiarów wyłącz detektor i żarówkę. 

Opracowanie wyników 

1. Dla każdego położenia detektora oblicz średnią wartość zmierzonego napięcia  

i odchylenie standardowe wartości średniej. Oceń błąd wyznaczania odległości źródło-

detektor (skala naniesiona na podstawie ławy optycznej ma dokładność 1 mm).  

2. Na podstawie dokonanych pomiarów napięcia U [mV] mierzonego na fotodiodzie  

w funkcji odległości r [cm] źródło-fotodioda wykreśl wykres zależności U(r).  

 

Rys. 5. Przykładowy 

wykres zależności U(r). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pamiętając, że wskazania woltomierza są proporcjonalne do natężenia światła I sprawdź, 

czy spełnione jest prawo odwrotnej proporcjonalności natężenia oświetlenia E od 

kwadratu odległości r. W tym celu sporządź wykres napięcia U(x) w funkcji odwrotności 

kwadratu odległości (x = 1/r
2
) – jeżeli wyniki pomiarów są zgodne z prawem, to punkty 

pomiarowe powinny układać się na linii prostej. Dopasuj do punktów pomiarowych 

prostą i wyznacz jej współczynniki (możesz wykonać to w programie Excel).  
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Rys. 5. Przykładowy wykres zależności zmian napięcia U(x) dla zmiennej x = 1/r
2
 i przebieg 

dopasowanej prostej umożliwiającej wyznaczenie współczynników a i b. 
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