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ZASTOSOWANIE MATRYCOWEGO MIERNIKA LUMINANCJI DO POMIARÓW 

PRZESTRZENNEGO ROZSYŁU ŚWIATŁOŚCI LAMP I OPRAW 

 

W artykule omówione zostały metody pomiaru rozsyłów światłości przy użyciu goniofotometru oraz miernika luminancji 

wraz z ekranem projekcyjnym. Przedyskutowano zarówno ograniczenia jak i możliwości dla obydwu metod. Zestawiono i po-

równano wykresy światłości tych samych układów świetlno-optycznych uzyskanych goniofotometrem przeznaczonym do pomia-

rów lamp samochodowych oraz miernikiem LumiCam 1300 Advanced. 

 

WSTĘP 

Wartości światłości w funkcji kąta przestrzennego tworzą bryłę 
fotometryczną lub też wykresy światłości, które są danymi niezbęd-
nymi do projektowania oświetlenia pomieszczeń wewnętrznych, tere-
nów zewnętrznych, a także świateł  samochodowych o bardzo złożo-
nych charakterystykach. O tym czy dane urządzenie świetlno-op-
tyczne może zostać wykorzystane w pojeździe jako światło drogowe 
decydują światłości układów w punktach, które definiują odpowiednie 
normy i regulaminy. Przykładem mogą być tutaj przednie światła mi-
jania. Muszą one jak najlepiej oświetlać jezdnie, jednak nie mogą po-
wodować efektu olśnienia kierowców jadących z przeciwnej strony. Z 
tego też powodu wymagane są coraz to dokładniejsze pomiary lamp 
prototypowych w celu porównania projektowanego rozsyłu światła 
lampy z rzeczywistym. Nie jest więc zaskoczeniem, że producenci 
chcą wykonywać pomiary lamp z dużą rozdzielczością, dochodzącą 
nawet do kilkuset tysięcy punktów pomiarowych. Do takich badań 
stosuje się urządzenia wykorzystujące zsynchronizowany układ skła-
dający się z goniometru oraz fotodetektora. Badania te polegają na 
wielokrotnym przesunięciu kątowym obiektu o zadany kąt i pomiarze 
natężenia oświetlenia przy użyciu głowicy fotometrycznej, które na-
stępnie przeliczane jest na światłość. Jednak pomiary lamp z przy-
kładową rozdzielczością 0,2 stopnia w zakresie od -30 do 30 stopni 
w dwóch osiach mogą trwać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu 
godzin. Stąd właśnie ze względu na niską wydajność poszukuje się 
innych alternatywnych metod pomiarów przestrzennych rozsyłów 
światłości. 

W latach 60 dwudziestego wieku, za czasów klasycznych apa-
ratów fotograficznych podjęto próby wyznaczania rozsyłów światłości 
w oparciu o uzyskane rozkłady luminancji przy użyciu klisz fotogra-
ficznych [2,3]. Pomiary luminancji z użyciem specjalnie wybranego 
do tego celu aparatu fotograficznego odbywały się w ściśle kontrolo-
wanych warunkach ekspozycji kliszy na światło [2,4]. Metoda choć 
już wtedy bardziej efektywna od metody konwencjonalnej [4], gene-
rowała oczywiste problemy związane z brakiem dostatecznie szyb-
kich komputerów, które dokonywały by wielu zaawansowanych obli-
czeń. Jednak wraz z rozwojem cyfrowych aparatów fotograficznych 
oraz komputerów, stało się realne otrzymywanie rozkładów światłości 
w czasie kilku sekund, a zastosowanie specjalnych filtrów korekcyj-
nych pozwala również na badania właściwości kolorymetrycznych 
światła wyemitowanego bądź odbitego przez urządzenia świetlno-op-
tyczne [5,6].  

Metoda ta choć szybka, nie jest w stanie w pełni zastąpić kla-
sycznego goniofotometru, chociaż w pewnych przypadkach może 
być stosowana zamiennie. 

1. SPOSOBY POMIARÓW ROZKŁADÓW ŚWIATŁOSCI  

1.1. Pomiary goniofotometrem 

Goniofotometr składa się z dwóch zasadniczych części: gonio-
metru i detektora światłoczułego (fotometru). Spotyka się różną kon-
figurację tych elementów, które szczegółowo omówione są w publi-
kacji [7]. Może to być goniometr służący do precyzyjnego obrotu 
lampy względem jej co najmniej dwóch osi obrotu (Rys. 1). 

 
Rys. 1. Zespól goniometru wraz z fotometrem wykorzystywany głow-
nie do pomiarów lamp w przemyśle motoryzacyjnym (1 – fotometr; 2 
– układ świetlny; 3 – osie obrotu; H,V – kąty obrotu lampy) 

 
Powyższy goniometr służy do precyzyjnego obrotu lampy o za-

dany kąt w osi poziomej H i pionowej V, fotometr zaś mierzy natęże-
nie oświetlenia jego elementu światłoczułego (głowicy fotometrycz-
nej). Światłość IGf(H,V) dla danego kąta obrotu (H,V) układu świetl-
nego wyznacza się z przekształconego prawa odwrotności kwadratu 
odległości [1] 

2),( rEVHIGf  , (1) 

przy czym: 

E – natężenie oświetlenia zmierzone na głowicy fotometru 

w lx (luksach), 
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r – odległość fotometru od układu świetlnego. 

1.2. Badania z użyciem matrycowego miernika luminancji 

Rozsył światłości układów świetlnych można także obliczyć na 
podstawie rozkładu światła odbitego od ekranu odbijającego światło 
wyemitowane przez ten układ, a ściślej rzecz ujmując, na podstawie 
luminancji tego ekranu w jego różnych miejscach. Pomiaru luminancji 
ekranu wykonuje się matrycowym miernikiem luminancji, o budowie 
analogicznej do budowy cyfrowego aparatu fotograficznego wykorzy-
stującego na przykład technologię CCD lub CMOS [8]. Stąd też oma-
wiana metoda nazywana jest często metodą obrazowania (ang. ima-
ging photometry). Jej kluczowym elementem jest dokładne określe-
nie geometrii pomiaru. Główną oś optyczną lampy o znanej orientacji 
względem środka ekranu projekcyjnego kieruje się w ściśle określo-
nym kierunku, często na jego środek aby uzyskać symetryczny roz-
kład kątów (Rys. 4).  

 

 
Rys. 4. Schemat stanowiska do pomiarów światłości miernikiem ma-
trycowym: a-widok z góry, b-widok z boku (φ1, φ2, φ3, φ4 – kąty obję-
cia światła urządzenia świetlnego przez ekran, ws – szerokość 
ekranu, hs – wysokość ekranu, d – odległość lampy od ekranu) 

 
W dalszej części wykonuje się pomiar luminancji ekranu matry-

cowym miernikiem luminancji skierowanym prostopadle do niego w 
zadanej odległości. Luminancja przeliczona zostaje na światłość w 
oparciu o znane parametry geometrii pomiarowej i dane kalibracyjne. 
Ścisła formuła na światłość IF(C,γ) w kierunku (C,γ) jest postaci [9] 
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przy czym: 

r(xi,yj) – odległość skończonego elementu powierzchni ekranu 

dSIj od środka świetlnego lampy bądź oprawy, gdzie xi i yj to 
współrzędne danego elementu powierzchni mającego odwzoro-
wanie optyczne w pikselu miernika matrycowego o współrzędnej 

(i,j) –(Rys. 5); 

L(xi,yj) –  luminancja skończonego elementu powierzchni ekranu 

dSIj podawana w cd/m2; 

ρ – współczynnik odbicia ekranu projekcyjnego, 

φij – kąt padania wiązki światła na ekran w środku elementu dSIj. 

 
Przy wyprowadzeniu powyższego wzoru korzysta się z prawa 

odwrotności kwadratu odległości oraz przyjmuje się, że światło odbi-
jane jest od ekranu w sposób idealnie rozproszony (zgodnie 

 z prawem Lamberta) – szczegóły można znaleźć w rozprawie [9]. 

Kąty (C,γ) oblicza się w oparciu o kąt nachylenia θ osi optycznej 
lampy do ekranu, współrzędne układu świetlnego i miernika matryco-
wego względem środka ekranu oraz dane kalibracyjne obiektywu wy-
korzystanego podczas pomiarów. Często w zależności od typu badań 
fotometrycznych (pomiary według różnych norm i regulaminów) kąty 

(C,γ) przelicza się na przykład na kąty (H,V). Wzajemne przeliczenia 
systemów geometrycznych można znaleźć na przykład w [7]. 
 

 
Rys. 5. Obliczanie światłości na podstawie luminancji ekranu [9] 

2. ZASTOSOWANIA METODY OBRAZOWANIA 

Trudno jest określić stosowalność metody obrazowania bez 
praktycznego zapoznania się z tą metodą i porównania uzyskanych 
wyników do tych uzyskanych metodami alternatywnymi. W tym celu 
zbudowano stanowisko do pomiarów rozkładów światłości w oparciu 
o schemat z rysunku 7, którego zdjęcie jest na rysunku 6..  

 

 
Rys. 6. Pomiary miernikiem matrycowym 

 
W tym celu wykorzystano miernik matrycowy LumiCam 1300 

Advanced, ekran projekcyjny o współczynniku odbicia ρ=0.804 oraz 
goniometr ręczny do orientacji źródła światła. Odległość miernika Lu-
miCam od ekranu wynosiła z=3.5 m co przy zastosowaniu obiektywu 
Nikon o ogniskowej 58 mm pozwoliło zaobserwować luminancję 
ekranu o wysokości 801 mm i szerokości 1074 mm. Do pomiarów 
wykorzystano układy nieskomplikowane optycznie, o małych wymia-
rach geometrycznych oddalonych o d=1.82 m od ekranu. Rzut środka 
świetlnego na ekranie znajdował się w odległości x=0.54 m oraz 
y=0.00 m (wymiary na rysunku 7), a oś optyczna  nachylona była pod 

kątem θ=20⁰ do ekranu. Warunki te pozwoliły uzyskać rozdzielczość 
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kątową rzędu 0.03⁰ w przedziale kątowym o szerokości około 32⁰ w 

linii poziomej.  
Czas pomiaru luminancji ekranu i wygenerowania rozkładu świa-

tłości trwa nie więcej niż 2 sekundy, w zależności od czasu ekspozycji 
na światło miernika matrycowego. Przykład rozsyłu światłości uzy-
skanego powyższą metodą pokazano na rysunku 8. 

 

 
Rys. 8. Rozsył światłości lampy X1 na podstawie luminancji ekranu 

 
Do oceny jakościowej uzyskanych wyników z wykorzystaniem 

miernika matrycowego posłużyły wykresy światłości zmierzone przy 
użyciu goniofotometru przystosowanego do pomiarów lamp samo-
chodowych (pomiary na siatce H-V, Rys. 1), które zostały zestawione 
z wykresami światłości przykładowych układów optycznych X1 oraz 

X2 wyodrębnionych z rozkładów światłości uzyskanych miernikiem 
matrycowym (rysunek 9 oraz 10).  
 

 
Rys. 9. Wykresy światłości Lampy X1 uzyskane metodą goniofoto-
metru i z wykorzystaniem miernika  matrycowego  

 
Wysoka rozdzielczość wykresów światłości uzyskanych mierni-

kiem LumiCam, praktycznie nieosiągalna przy użyciu goniofotome-
tru, odkupiona jest wąskim zakresem kątów, w którym zarejestro-
wana jest światłość lamp. Uniemożliwia to uzyskanie kompletnych 
brył fotometrycznych lamp z wyjątkiem układów mocno skupiających 
światło. 

 
Rys. 7 Schemat stanowiska pomiarowego z wykorzystaniem urządzenia LumiCam 1300 Advanced [9] 
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Rys. 10. Wykresy światłości Lampy X2 uzyskane metodą goniofoto-
metru i z wykorzystaniem miernika  matrycowego  

 
W celu weryfikacji czy uzyskane wykresy światłości są jedno-

znaczne, i powtarzalne badaną lampę kierowano pod różnym kątem 
θ do ekranu przy użyciu goniometru ręcznego, który umożliwiał obrót 

lampy w płaszczyźnie poziomej i pionowej (kąty α i β na rysunku 7) – 

rysunek 11.  

 
Rys. 11. Pomiary światłości lampy X3 urządzeniem LumiCam 1300 
Advanced  dla różnej orientacji przestrzennej lampy  

 
Uzyskane wyniki są ze sobą w pełni zbieżne, nic nie stoi na prze-

szkodzie aby uzyskane wyniki ze sobą połączyć. Proste okazuje się 
uzyskiwanie wykresów światłości w systemie H-V. Dla równie często 
stosowanego systemu C-γ jest to trudniejsze ze względu na skompli-
kowane obliczenia związane z przejściem między systemami dla każ-
dego punktu pomiarowego, których to może być od kilkunastu do kil-
kudziesięciu milionów.  

3. NIEPEWNOŚCI ZMIERZONEJ ŚWIATŁOŚCI 

Niepewności oszacowane dla dwóch całkiem odmiennych me-
tod pomiaru światłości okazały się porównywalne. Wynoszą one 
6.6%, dla metody z użyciem matrycowego miernika luminancji, a dla 
goniofotometru 5.8% (są to niepewności rozszerzone przy k=2 i po-
ziomie ufności około 95% dla rozkładu normalnego). Szczegółowy 
udział poszczególnych czynników do niepewności metody zaprezen-
towano w Tabeli 1. 

 
 

Tab. 1. Składowe niepewności [9] 
Czynnik 

 
Wkład do niepewności rozszerzonej 

Metoda fotograficzna Metoda goniofotometru 

Niepewność  układu pomiaro-
wego 

2.47 % 1.25% 

Błąd kalibracji z użyciem wzorca - 1.25% 

Starzenie się wzorca (wypełnio-
nego gazem) 

- 0.6% 

Niepewność zasilania wzorca - 0.2% 

Stabilność wzorca podczas kali-
bracji 

- 0.3% 

Niepewność zasilania 0.3% 0.3% 

Wpływ światła rozproszonego 0.4% 0.7% 

Stabilność elektryczna badanego 
układu  podczas pomiarów 

0.5% 0.5% 

Wpływ temperatury na  strumień 
świetlny lampy 

2.0% 2.0% 

 
Niepewność pomiaru światłości przy użyciu miernika matryco-

wego (w powyższej tabeli niepewność układu pomiarowego) zostały 
wyliczone z prawa propagacji niepewności na podstawie wzoru (1): 
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Z kolei niepewność układu pomiarowego goniofotometru wyliczona 
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Nietrudno zauważyć że znaczny wpływ ba niepewność całkowitą 

danej metody ma wpływ temperatury na zmianę strumienia świetl-
nego. W zależności od rodzaju układu zwiększenie temperatury o 

1⁰C może zmniejszyć całkowity strumień świetlny wyemitowany 

przez lampę nawet o 1.5% (przy temperaturze początkowej 25⁰C). 

Jednak dla badanych lamp zmiana ta nie przekraczała 1%. Pomimo, 
że badania fotometryczne wykonywano w pomieszczeniu stabilizo-
wanym klimatycznie, różnice temperatur w miejscach pomiaru w 

ciemni fotometrycznej wynosiły do 2⁰C (ze względu na różnicę wyso-

kości między układem goniometru, a stanowiskiem do pomiarów 
miernikiem matrycowym). Stąd oszacowano, że wpływ temperatury 
w na strumień świetlny jest na poziomie 2%. 
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PODSUMOWANIE 

Metoda goniofotometru jest prosta, powszechna i nie posiada 
większych ograniczeń z wyjątkiem czasu trwania pomiarów. Przykła-

dowo pomiary z rozdzielczością kątową 0.1⁰ w przedziale od -16⁰ do 

16⁰ w dwóch osiach trwają ponad 10 godzin, przy założeniu, że po-

miar pojedynczego punktu  pomiarowego trwa średnio 0.5 s, co jest 
trudne do zrealizowania w rzeczywistości. Jednak goniofotometr daje 
możliwość uzyskania wykresów światłości każdego układu świetl-
nego, a zebrane dane mogą utworzyć kompletną bryłę fotome-
tryczną.  

Pomimo bardzo dobrej jakości uzyskanych wyników oraz krót-
kiego czasu pomiaru rozkładów światłości metodą fotograficzną, nie 
można przemilczeć jej ograniczeń. Ekran  projekcyjny powinien mieć 
jak największe wymiary, aby kąty objęcia zaznaczone na rysunku 4 
były jak najszersze. W praktyce wynoszą one od około 15 do 25 
stopni i zależą również od odległości układu świetlnego od ekranu. 
Dlatego aby uzyskać rozsądne zakresy kątów w których światłość 
jest mierzona, lampa powinna być stosunkowo blisko ekranu (od 0,5 
– 3 m). Wówczas minimalna odległość fotometryczna nie będzie za-
chowana dla znacznej części układów świetlnych. Przykładem mogą 
tutaj być układy mocno skupiające światło takie jak przednie reflek-

tory samochodowe – odległość fotometrowania do pomiarów świateł 

mijania lub drogowych wynosi 25 m. Dlatego też stanowiska do po-
miarów lamp z dużych odległości łatwiej jest zbudować w oparciu o 
schemat goniometr-fotometr między innymi ze względu na mniejsze 
wymiary pomieszczenia badawczego.  

Metoda fotograficzna nie nadaje się  do pomiarów układów 
świetlnych wysyłających światło w całą przestrzeń (różnego typu ża-
rówki, diody czy świetlówki), chyba że tylko w pewnym określonym 
zakresie kątów. Chociaż dla układów świetlnych o wąskich kątach 
rozsyłu światła i niewielkich wymiarach geometrycznych (np. diody 
LED) można uzyskać kompletne wykresy światłości.  

Ponadto badany układ świetlny nie porusza się podczas pomia-
rów jak to ma miejsce na goniometrze Różna orientacja lamp (szcze-
gólnie wyładowczych) może powodować zmianę ich strumienia 
świetlnego co wprowadza pewny błąd do uzyskanych wyników. 
Niewątpliwie z biegiem czasu i postępu technologicznego, przynajm-
niej w pewnym stopniu będzie można ominąć ograniczenia  towarzy-
szące metodzie fotograficznej przy pomiarach światłości. Ciekawym 
pomysłem może być wzajemna integracja goniometru, miernika ma-
trycowego i ekranu projekcyjnego do projekcji tylnej. Do rozwiązania 
pozostanie kwestia właściwego zaprogramowania układu i wyodręb-
nienia uzyskanych wyników. 
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This paper describes tests methods of luminous intensity 

distribution measurements by using goniophotometer and ma-

trix luminance meter with front projection screen. There were 

discussed both restrictions and chances for this methods. 

There were also presented candela plots of the same light-and-

optical systems using goniophotometer for automotive meas-

urements and luminance meter LumiCam 1300 Advanced. 
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