
FOTOMETRIJOS DĖSNIŲ TYRIMAS 

Darbo tikslas.  

Susipažinti su šviesiniais fizikiniais dydžiais, apšvietos dėsniais. Patikrinti kaip nuo 

atstumo tarp šaltinio ir apšviečiamo paviršiaus priklauso apšvieta. 

Teorinė dalis. 

Šviesa- tai elektromagnetinės bangos, kurių dažnių intervalas yra nuo 3·10
11

 Hz iki 3·10
16

 

Hz, o bangų ilgis nuo 1mm iki 10nm. Šviesa dažniausiai vadinamos regimosios elektromagnetinės 

bangos, kurių bangos ilgis yra nuo 400 iki 750 nm. 

Šviesos šaltinio išspinduliuota elektromagnetinė banga plisdama iš vieno erdvės taško į 

kitą perduoda energiją. Banga plinta erdvėje, apšviečia kūnus, kurių išsklaidytą energiją dažniausiai 

stebime regėjimo organais. 

Fotometrija nagrinėja optinio ruožo elektromagnetinių bangų energijos matavimą. 

Fotometrijoje naudojamos dvi spinduliuotės matavimo vienetų sistemos: 

1) sistema, kurioje įvertinami energetiniai spinduliuotės parametrai, t.y. stipris, skaistis, 

spinduliuotės srautas, neatsižvelgiant į jutiklio reakciją; 

2) sistema, kurioje naudojami šviesiniai regimosios spinduliuotės parametrai, t.y. šviesos srautas, 

apšvieta, šviesos stipris, atsižvelgiant į jos poveikį žmogaus akiai. 

Akies jautrumas priklauso nuo šviesos bangos ilgio, todėl šviesumams vertinti energiniai 

dydžiai nepatogūs. Todėl dažniausiai fotometrijoje vertinama regėjimu juntama spinduliuotės 

energija. Regėjimu juntamą šviesos kiekį vadiname šviesos energija. Jeigu į kurį nors plotelį per 

laiką t krinta šviesa, kurios energija lygi Ešv, tai dydis Ešv t⁄  vadinamas šviesos srautu :  

 =
𝐸šv

𝑡⁄  [ lm ] (1) 

Šviesos srautas išreiškia išspinduliuojamos šviesos galingumą. 

Liumenu (lm) vadinamas šviesos srautas, kurį spinduliuoja 1 kandelos taškinis šviesos 

šaltinis į 1 steradiano (sr) erdvinį kampą. 

 

 

Įsivaizduokime, kad aplink taškinį šviesos šaltinį yra 

apibrėžtas spindulio r rutulinis paviršius. Rutulio viduje yra 

kūgis. Kūginio paviršiaus apribota erdvė vadinama erdviniu 

kampu. 

 

  



S 



Sakykime, kad šviesą skleidžia nedidelis įkaitintas kūnelis. Toks šaltinis spinduliuos šviesą 

visomis kryptimis vienodai. Tokį šaltinį vadinsime taškiniu šviesos šaltiniu, kuris spinduliuoja 

šviesą tolygiai į visas puses ir kurio matmenų galime nepaisyti, nes jie yra labai maži lyginat su 

atstumu, kuriame yra matuojamas jo šviesos veikimas. Kuo mažesni yra šviečiančio kūno 

matmenys, lyginant su atstumu iki kūno, kuris matuoja šviesos veikimą, tuo mažesnė daroma 

paklaida, laikant šviesos šaltinį šviečiančiu tašku. 

Šviesos šaltiniui apibūdinti naudojamas dydis – šviesos stipris. Šaltinio šviesos stipriu I 

vadinamas šviesos srauto  santykis su erdviniu kampu , kuriame sklinda šis srautas: 

𝐼 = 
⁄  , [cd] (2) 

Šviesos stipris yra matuojamas šviesos srautu, kuris sklinda 1 steradiane. 

Kandela (cd) – stipris šviesos, kurią specialios konstrukcijos etaloninė kaitinamoji lemputė 

skleidžia tiksliai nustatyta kryptimi. 

Pagrindinis šviesos dydis, vartojamas apšvietimo technikoje, yra šviesos srautas. Tačiau 

praktikoje pagrindiniu matavimo vienetu laikomas šviesos stipris. Iš (2) formulės šaltinio 

skleidžiamas šviesos srautas: 

 = 𝐼 ∙ 𝜔, [lm] (3) 

Įvertinti ar šviesa „stipri“ ar „silpna“, įvestas apšvietos matas, vadinamas apšvieta E. 

Apšvieta skaitine reikšme lygi šviesos srautui, krintančiam į apšviečiamo paviršiaus plotą: 

𝐸 = 
S⁄  , [lx]  (4) 

Liuksas (lx) – tai apšvieta, kurį suteikia tolygiai pasiskirstęs 1 liumeno šviesos srautas 1m2 

paviršiui, statmenam šviesos srautui. 

Šviesis (išspindis) R – šviesos srauto ir šaltinio paviršiaus ploto S santykis: 

𝑅 = 
S⁄  ,  [lm/m

2
] 

Šviesa, kurią skleidžia taškinis šviesos šaltinis nevienodai apšviestus daiktus, skirtingai 

nutolusius nuo šaltinio. Kuo toliau nuo šaltinio S 

yra apšviečiamas paviršius, tuo mažesnis šviesos 

srautas tenka kiekvienam to paviršiaus ploto 

vienetui, tuo mažesnė ir jo apšvieta.Apšvieta taip 

pat priklauso nuo šaltinio šviesos stiprio. 

Sakykim, kad taškinio šviesos šaltinio stipris 

lygus I. Aplink šviesos šaltinį apibrėžkime 

rutulinį paviršių S, kurio spindulys r. Šio paviršiaus (S = 4·r
2
) apšvieta bus:  

S 

Paviršiaus apšvieta yra atvirkščiai proporcinga jo 

atstumo nuo šviesos šaltinio kvadratui. 



E =
0

4r2
⁄  . (5) 

0 – pilnas šviesos srautas – šviesos energijos kiekis, korio nors šaltinio išspinduliuojamas per laiko 

vienetą visomis kryptimis. 0 = 4𝜋 ∙ 𝐼. Šią išraišką įrašę į (4) formulę gausime: 

𝐸 = 𝐼
𝑟2⁄  . (6) 

Pagal (6) formulę gauname, kad paviršiaus apšvieta yra tiesiog proporcinga šaltinio šviesos 

stipriui ir atvirkščiai proporcinga atstumo iki apšviečiamo paviršiaus kvadratui, kai šviesos 

spinduliai statmeni apšviečiamam paviršiui – t.y. pirmas apšvietos dėsnis. 

Šis dėsnis yra tiksliai pritaikomas taškinio šviesos šaltinio atveju. Tačiau apšvieta dar 

priklauso ir nuo kampo, kuriuo šviesa krinta į apšviečiamą paviršių. Tai aprašo antras apšvietos 

dėsnis: paviršiaus apšvieta yra tiesiog proporcinga spindulių kritimo kampo kosinusui, kai į paviršių 

krinta lygiagretūs spinduliai. 

     𝐸 = 𝐸0𝑐𝑜𝑠𝛼 .                                                                     (7) 

 

Jei 𝐸0 yra apšvieta plotelio, į kurį šviesos spinduliai krinta 

statmenai, tai apšvieta lygi 𝐼 𝑟2⁄ . Tuomet apšvietą galime 

apskaičiuoti pagal formulę: 

  𝐸 =
𝐼

𝑟2
∙ cos 𝛼 .                                                   (8) 

Ši formulė sujungia abu apšvietos dėsnius. 

Augalai nuolat sąveikauja su aplinka. Svarbiausi aplinkos veiksniai, reguliuojantys augimą, 

yra temperatūra, šviesa, drėgmė ir kt. Šviesa veikia augalus dvejopai: l) kaip fotosintezės energijos 

šaltinis ir 2) kaip tiesioginis augalo vystymosi dirgiklis. 

Kadangi Saulės spindulių optinis kelias Žemės atmosferoje priklauso nuo Saulės padėties, 

todėl Žemės paviršiuje energinė apšvieta kinta. Saulės spinduliuojamas elektromagnetinių bangų 

spektras analogiškas absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektrui. Apie 44% Saulės 

išspinduliuojamos energijos tenka infraraudoniesiems spinduliams, 47 % tenka regimajai šviesai ir 

apie 9% - ultravioletiniams spinduliams. Saulės spinduliai, perėję atmosferą, yra sugeriami vandens 

garų, CO2, O2, N2, H2 ir kitų dujų. Todėl ištisiniame spektre stebimos absorbcijos linijos bei juostos. 

Apšvieta matuojama prietaisais, kurie vadinami liuksmetrais. Liuksmetrą sudaro šviesai 

jautrus fotoelementas 1, galvanometras 2 ir dvi varžos R1 ir R2, lygiagrečiai sujungtos su 

galvanometru.  
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Darbo priemonės: 1 – maitinimo šaltinis, 2 – kaitrinė lempa, 3 – optinis suolas, 4 – fotojutiklis, 5 – 

liuksmetras. 

 

Darbo eiga.  

1) Maitinimo šaltinį įjunkite į rozetę. Maitinimo šaltinio nugarėlėje įjunkite mygtuką. 

2) Liuksmetrą įjunkite paspandžiant mygtuką ON. 

3) Jutiklį priartinkite prie lempos (nurodo dėstytojas). 

4) Keičiant atstumą, dėstytojo nurodytu žingsniu, nuo lempos iki jutiklio, išmatuokite liuksmetru 

apšvietą. Duomenis surašykite į lentelę. 
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5) Baigus matavimus, išjunkite liuksmetrą paspaudę ir palaikę mygtuką OFF. 

6) Išjunkite maitinimo šaltinio mygtuką esantį nugarėlėje ir išjunkite iš rozetės. 

7) Baikite pildyti lentelę. 

8) Nubraižykite E = f (
1

𝑟2
) grafiką. Ordinačių ašyje bus apšvieta. 

9) Parašykite išvadas. 

 

 Liuksmetro principinė schema 
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Kontroliniai klausimai.  

1) Šviesos energijos sąvoka. Koks yra regimosios šviesos bangos ilgis?  

2) Šviesos srauto sąvoka, formulė, vienetai. 

3) Šviesos stiprio sąvoka, formulė, vienetai. 

4) Apšvietos sąvoka, formulė, vienetai. 

5) Šviesio sąvoka, formulė, vienetai. 

6) I apšvietos dėsnis su formule. 

7) II apšvietos dėsnis su formule. 

8) Koks šaltinis vadinamas taškiniu šviesos šaltiniu? Erdvinio kampo sąvoka. Piešinys. 

9) Iš ko sudarytas liuksmetras? Schema. 


