Съвременните еталони за
възпроизвеждане на основните величини
в системата SI. Оптични методи в
метрологията

Метрология – наука за измерванията
• Метрологията е наука за измерванията и включва областта от знания за
измерване на различни физични величини.
Тя включва всички теоретични и практични аспекти, които се отнасят до
измерванията, независимо каква е тяхната неопределеност и област на
използване.
• Основна задача на метрологита е:
 Осигуряване на единство и точност на измерванията
 Определяне на измервателните единици и възпроизвеждането им във
вид на еталони и съхраняването им
 Разработване на средства и методи за измерване, извършване на
измервания и оценка на точността им
 Определяне на физическите константи и свойства на материалите и
веществата
• Метрологично осигуряване– всички разпоредби, технически средства и
действия, използвани за удостоверяване на метрологичната достоверност на
резултатите от измерване.

Условно метрологията може да бъде разделена на:
научна метрология – занимава се с организацията и развитието на системата
от национални еталони, усъвършенстване, съхраняване и поддържане на
националните еталони, създаването на нови еталони и развиване на нови
методи за измерване, сравнение на еталоните и осигуряване на проследимост
на измерванията, постигане на международно признаване на издаваните
сертификати от калибриране
индустриална (техническа) метрология - занимава се с отделните
измерими величини, развитието на средствата за измерване и измервателните
техники. Нейната задача е да осигури правилното и адекватно функциониране
на средствата за измерване използвани в индустрията, както при
производството така и при изпитването на готовата продукция.

законова метрология - е онази част от метрологията, която е обхваната от
законови разпоредби и е ангажирана с точността на измерванията, там където
те имат влияние върху прозрачността на икономическите сделки, здравето и
безопасността на хората, околната среда и животните Изискванията в
законодателството са насочени към средствата за измерване, методите за
измерване и изпитване и предварително опакованите количества продукти.

Международна система единици SI- основни единици,
производни единици. Еталони
• Измерванията и измерителната техника се развиват в тясна връзка с потребностите
на обществото. Има данни за поява на такава потребност през V век пр.н.е.
• Пример измерване на разстояние- използвани са различни предмети и части от
човешкото тяло като еталон поради лесното използване от големи разнородни групи
от хора:
 Аршин (лакът)- разстоянието от върха на средния пръст до върха на лакътя =
447мм
 1 фут= 1/6 от височината на човешкото тяло
 1 лакът= 6 длани= 24 пръста
 1 фут= 16 пръста
• Куриози
 Ярд= разстоянието от върха на носа до края на опънатата ръка на крал Хенри I
(1068-1135г)
 Род5м – въведен през XVI век в Германия и е равен на общата дължина на
левите стъпъла на първите 16 човека, излизащи от църква.

• Християн Хюйгенс (1664г) предлага за дължина 1 метър да се използва махало с
период 1с. Това е първото предложение, което свързва единиците за време и
дължина.
• През 1791г. във Франция като единица за дължина е въведен метърът, като част от
една обединена система дължина, маса, температура. Тази система се нарича
метрична.
Метърът в тази система се определя като 1/ 10 000 000 от дължината на северната
четвъртина на парижкия меридиан. На тази база е изработен еталон от платиноиридиева сплав. От него се изработвали еталонни копия, които се използвали
държавите, признали тази система.
По време на Френската революция e проведено измерване на една част от тази
четвъртина- от Дюнкерк до Барселона общо 1 000км. Измерваниятасе провеждали
от различни групи: от планински връх до планински връх, от църковна кула до
църковна кула. Общото разстояние е около 1 000 км. Днес е оценено, че общата
грешка от измерване на това разстояние е около 2 км. Тази грешка приведена към 1
м е само 0.2 мм.
• През 1870г 14 европейски и 8 американски държави приемат международна
Конвенция за метъра и признават този еталон.
• През 1875г. е създадена Международната организация за мерки и теглилки МОМТ
• След втората световна война се създават :
 Международната Организация по Законодателна Метрология МОЗМ
 Международната Организация по Стандартизация ИСО

• През 1960г. Генералната конференция за мерки и теглилки към МОМТ утвърждава
международната система единици СИ (SI). Системата включва седем основни, две
допълнителни и голям брой производни единици, определени чрез уравнения, в
които влизат основните единици.
Основни и допълнителни единици в системата СИ
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Определение

Дължина

Единицата за дължина е дължината на пътя, изминат от светлината във
вакуум за интервал от време 1/299792458 от секундата.

Маса

Единицата за маса е равна на масата на международния прототип на
килограма (цилиндър, изработен от сплав на платина и иридий),
съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) в Париж.

Време

Единицата за време е продължителността на 9 192 631 770 периода на
лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на
основното състояние на атома на Цезий-133.

ампер

A

Електрически ток

Единицата за електрически ток е постоянен електрически ток, който при
протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна
дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на
разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два
проводника взаимодействие със сила 2.10-7 нютона на всеки метър от
тяхната дължина.

келвин

K

Термодинамична
температура

Единицата за термодинамична температура представлява 1/273,16 част от
термодинамичната температура на тройната точка на водата.

mol

Количество
вещество

Единицата за количество вещество е количеството вещество на система,
съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се
съдържат в 0,012 килограма въглерод 12 (структурните единици са
6,023×1023 или число на Авогадро).

Интензитет
светлината

Единицата за интензитет на светлината е силата на светлината в дадена
на посока от източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012
херца (555nm) и интензитет на лъчението в тази посока 1/683 вата на
стерадиан.

мол

кандела

cd

Еталон за време: атомен часовник
Какво представлява часовника?

Точността на измерване на времето се определя от дискретизацията (такта) на
осцилатора (задаващия генератор).

Еталон за време: атомен часовник
Какво е това устройство часовник?
•Часовник е устройство, използващо се за контрол на времето, измерващо
времето в секунди
•Часовникът се състои от осцилатор, брояч на периоди и регистриращо
устройство
•Еталонът за честота е устройство генериращо калибрирана честота и се
използва за измерване на времеви интервали

Еталон за време: атомен часовник

Еталон за време: атомен часовник
Точност на измерване на времето и области на приложение
1. Seconds/day (10-5)
•В ежедневието –часовници, компютри и др.

кварцов генератор

2. Milliseconds/day ( 10-8)
•Лабораторни прибори
•Комуникации (Tx/Rx)

температурно стабилизиран
кварцов генератор

3. Microseconds/day ( 10-11)
Rubidium Oscillators (RbO)
•Network sync -broadcasting, cell-phone towers, etc. Coherent Population Trapping
•Time-keeping –data acquisition, financial markets
(CPT) Clocks
•Лабораторни еталони за време-калибриране
Chip-scale atomic clocks (CSAC)
•Навигация
•Security -Time-code encryption

4. Nanoseconds/day ( 10-13)
Cesium beam Frequency
•Радио астрономия, комуникация
Standards (CFS)
•Глобална система за позициониране -(GPS, Galileo, Glonass, Compass, etc.)
•Национални еталони за време
•Физикапрецизни измервания, релативистка физика

Еталон за време: атомен часовник

Атомен часовник
•Часовник с висока точност може да се конструира, ако електрическият осцилатор на
часовника се привърже към честотата на определен атомен преход.
•Честотата на атомните преходи е точно определена и възпроизводима с голяма
точност.
•В метрологията се използва преход в атома на Cs-133.

1 секунда е равна на 9,192, 631,770 цикъла от
честотата на преход в Cs-133.
Практическо приложение намират два вида атомни часовници:
•Цезиев
•Рубидиев
Този тип часовници притежават необходимата точност. Атомните часовници са част
от Глобалната Система за Позициониране (GPS), поради необходимостта от
постигане на висока точност на определяне позицията на обекти на земната
повърхност.

Еталон за време: атомен часовник

Еталон за време: атомен часовник

Еталон за време: атомен часовник

Еталон за време: атомен часовник

Линейни измервания- определение за метър
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЕТАЛОНА ЗА
МЕТЪР
•1790 – 1 метър е дължината на махало с
полупериод 1 секунда
•1791 – 1 метър = 10-7 от дължината на
меридиана от екватора до северния полюс,
минаващ през Париж.
•1795 – прототип на метър- месингов прът с
определена дължина

Линейни измервания- определение за метър
1889 – Първа конференция по Мерки и Теглилки дефинира метъра като
разстоянието между две щрихи нанесени върху прът от платина с 10% иридий,
измерено при точката на топене на леда.
Този стандарт е бил разпространен по националните лаборатории чрез
изработени копия. Недостатъци:
Неточност при предаване на мярката
Неточност от стареене на еталоните
Възможности за злоупотреба

Прототип на метъраплатинено иридев
стандарт за метър

Линейни измервания- определение за метър

Фазова скорост
С каква скорост се разпространява
е.м. вълна?
Скоростта е равна на определено
разстояние , изминато от вълната,
разделено на времето за неговото
изминаване
c
 скорост на е.м. вълна в среда с показател на пречупване n
n
1
T  - период на е.м. вълна с честота 
v



c

  .n
Дължината на вълната на е.м. вълна е разстоянието, което изминава тази вълна за време,
равно на периода на вълната.
Поради различната скорост на разпространение в материалните среди разстоянието,
което изминава е.м. вълна е различно. Следователно и дължината на вълната ще е
c
c 1
1
различна, като:  =
 .  0 .
 .n  n
n
за време t=T е.м. вълна ще измине разстояние L=v.T=

v



Линейни измервания- определение за метър
Определението на метър, установено от международен договор през 1983 г.

1 метър е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум
за време 1 / 299 792 458 от секундата.

•определението по-горе е свързано със скоростта на светлината във вакуум299 792 458 м / сек (метра в секунда).
•скоростта на светлината се свързва с единицата за време (както е определено
от цезий часовник) и единицата за дължина. Цезийвият часовник може да се
използва за измерване на честотата на излъчване на лазерен източник, а след
това и да се определи дължината на вълната (обикновено означен с гръцката
буква λ) се определя от съотношението между скоростта на светлината и
честота на трептене: = с/ където с = 299 792 458 м / сек

Линейни измервания- определение за метър
•1960 – 1 метър е равен на 1,650,763.73 дължини на вълната , съотетстващи на
излъчването от прехода 2p10 и 5d5 от атома krypton-86
•1983 – 1 метър е разстоянието, което изминава светлината във вакуум за
време 1⁄299,792,458 от секундата
•2002 – добавка към определението за метър: разстоянието за определяне на
метъра да бъде достатъчно малко за се намали грешката от релативистки
ефекти

Линейни измервания- определение за метър
Как да измерваме разстояние?
•Използваме монохроматична вълна (лазер) с честота ,
определена много точно. Честотата може да се измери с
помощта на атомните еталони за честота Cs133.
•За да измерваме разстояние ни е необходим репер с
размерност метър. Това е дължината на вълната =c/. T.e.  e
разстоянието, което изминава светлината за време t=1/.
•А дефиницията за метър е:

1 метър е дължината на пътя, изминат от светлината
във вакуум за време 1 / 299 792 458 от секундата
•Как можем да измерим произволно разстоние- с
интерферометриен метод

Линейни измервания- определение за метър
Двулъчев интерферометър
Интерферометър на Майкелсон

Линейни измервания- определение за метър
Еталон за метър на базата на He-Ne лазер,
стабилизиран честотно с йодна клетка

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
1.
2.
3.
4.
5.

Цветът е много важен параметър в различни области от живота
Необходимост от възпроизвеждане и измерване параметрите на цвета
Стандартизация на цвета за национални и фирмени знаци и емблеми
Науката за цвета и неговото измерване се нарича колориметрия.
Колориметрия, съгласно Международния светлотехнически речник, е измерване
на цвета на базата на система от приети правила.
6. В продължение на повече от 70 години Международна комисия по осветление
(МКО) /Commission Internationalе de L’Eclairage (CIE) / изготвя препоръки за
начина, по който трябва да се прилагат основните принципи на измерването на
цвета.
7. Първите главни препоръки, отнасящи се за колориметричните стандарти са
направени от CIE през 1931 г. и това формира основите на модерната
колориметрия. Препоръките от 1931 г. се преразглеждат от Комитета по
колориметрия към CIE и от CIE Division 1, Vision and Colour .

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Какво представлява цветът?
• Електромагнитно лъчение в
V()
спектралния диапазон 380-780 nm
• Цвета се свързва с индивидуалното
възприятие
• При отражение от обекти
цвета = източник на светлина +
обект + око + мозък
• За светлинни източници
цвета = източник на светлина + око
+ мозък
• Човешкото око е най-чувствително на
555 nm

, нм

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Как виждаме цвета на предметите?
Виждам
червено

S ( ) R( )
S ( )

R ( )

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета

Източници за осветяване
• За да измерим цвета на един обект е
необходимо да го осветим с подходящ
източник и да анализираме отразената
от обекат светлина
• Източниците на светлина притежават
определен спектър на излъчване
• източник D65 възпроизвежда спектъра
на дневната светлина
• източник D50 възпроизвежда спектъра
на изкуственото осветление

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета

Източници на светлина

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Възприемане на цвета

• 92 % от мъжете и 99,5 % от жените
имат “нормално” зрение
• Ретината се състои от пръчици
(нощно виждане) и колбички
(цветно виждане)
• Болшинството чувствителни клетки
са червени
• Има три вида колбички:
чувствителни към синя, зелена и
червена светлина
• Сигнала от колбичките се предават
към мозъка и осъществяват
цветното зрение

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Измерване на цвета:Колориметрия
• Метамеризъм: Два обекта могат да
изглеждат с еднакъв цвят при едно
осветление и с различен цвят при друго
осветяване
• Метамеризмът е един от основните
проблеми в оцветяването.
• Колориметрията се занимава с
количествено измерване на цвета
• CIE (The Commission Internationale de
l’Éclairage- международна комисия по
осветление) е доброволна организация
даваща препоръки в областта на
колориметрията

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Основни и допълнителни цветове
− В резултат на различната спектрална

Mixture of lights
(Additive primaries)

Mixture of pigments
(Subtractive primaries)

чувствителност на колбичките,
цветовете се възприемат като
комбинация от така наречените
основни цветове: червено, зелено и
синьо.
− Първичните цветове могат да се
сумират и да формират вторични
цветове: магента (пурпуен) (R+B),
синьозелено (G + B), и жълто (R + G).

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета

B

RGB Colour Space

R
G

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Цветни координати
• Всички цветове могат да се получат чрез промяна
съотношението на основните цветове червено, зелено и синьо
(X, Y и Z)
• Цветните координати зависят от спектралното разпределение
на чувствителността на стандартен наблюдател за червено,
зелено и синьо

x , y , z

• Стойностите на X, Y и Z, които трябва да се смесят за да се
получи определен цвят се наричат цветни координати
• Цветните координати зависят от пропускането или отражението
на обектите, източника на осветяване и наблюдателя
• Двойка обекти съвпадат по цвят ако техните цветни координати
са равни.

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Спектралното разпределение на чувствителността на стандартен
наблюдател за червено, зелено и синьо

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета

Разлика между цветни координати на обект и на светлинен
източник
Обект
(X,Y,Z)

Обект
(X,Y,Z)

=

=

Източник
S()

x

Отражение на обекта
R()

Спектър на излъчване
R()

x

x , y  , z 

x

x , y  , z 

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Измерване на цветните координати: Тристимулен колоиметър

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Измерване на цветните координати: Спектрофотометричен
колоиметър

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Основни колориметрични координатни системи
1. Система Yxy
− Количеството червено, зелено и синьо X, Y и Z необходими да се получи

определен цвят служат за определяне на координатите на цвета в различни
цветни системи
− Цветните координати x , y и z (Cartesian system) се получават чрез
формулите:

x

X
,
X Y  Z

y

Y
,
X Y  Z

z

Z
X Y  Z

x y  z 1

Оптични методи в метрологията: Измерване на цвета
Основни колориметрични координатни системи
2. Система CIE L*a*b
• Въведената през 1931г. система за измерване на цвета Yxy поставя
началото на количествено определяне на цвета.
• Практическото приложение на тази система е ограничено поради
невъзможността лесно да се изрази разликата между два цвята.
• Поради тази причини се въвеждат други координатни системи за измерване
на цвета, в които база за изчисляване са същите цветни координати X,Y и Z.
• През 1976 е предложена системата CIE L*a*b*, която е усъвършенствана
система на цветове, така че числови разлики между цветове да съответства
на визуалните възприятия.
• Методът CIE L*a*b* за описaние на цветове използва двойка
противоположни цветове а*: червено-зелено и b*: синьо-жълто и
интензивност на цвета L*.
• Този подход следва от идеята, че някъде между окото и мозъка,
информацията от конусовидни рецептори в окото се преобразува в светлотъмно, червено-зелено и синьо-жълто сигнали.

− Системата CIE_LAB e хомогенен цветен модел.
− Координатите в системата L*a*b* се определят

посредством равенствата:

L*  1163 Y / Yn  16


b*  200 Y / Y

a*  500 3 X / X n  3 Y / Yn
3

n

 3 Z / Zn





Xn, Yn,Zn – тристимулните координати на използвание светлинен източник, като
Yn=100 (нормиране)
Разликата между два цвята
се определя с израза:

E 
*

 L    a    b 
* 2

* 2

* 2

L* - интензивност на цвета
а* - разлика зелено/червено
b* - разлика синьо/жълто

• L: интензитет на цвета
 L=0 съответства на черно
 L=100 съответства на бяло
• а: позиция на цвета между червенои зелено
 а отрицателно съответства на зелено
 а положително съответства на червено
• b: позиция на цвета между жълто и синьо
 b отрицателно съответства на синьо
 b положително съответства на жълто

Lightness L=75%

Lightness L=25%

Далтонизъм, цветна слепота — наследствена или придобита
особеност на зрението, изразяваща се в неспособност да се
различава един или няколко цвята. Името е в чест на Джон
Далтон, който не е различавал червения цвят.

