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Измервания и светлина 

“Метрологията за светлината и светлина за метрологията” 

Тази година, темата на Световният ден на метрологията е в съответствие с Международната 

година на светлината и на технологиите, основани на светлината, обявена от генералната 

асамблея на ООН и организирана от UNESCO. Предстоящите събития през годината ще 

отбележат централната роля на светлината за живота ни – като източник на енергия, в 

основата на който стоят фотонните технологии, или като източник на удивление и възхищение. 

Метрологията играе централна роля при прилагането на технологии, основани на светлината, 

например: 

– Тъй като се разработват нови форми за ефикасно осветление, то са необходими нови 
измервания за количествена оценка на тяхната ефикасност и въздйствието им върху 
обектите; 

– Решенията за инвестиране в соларни фотоволтаични технологии се основават на точни 
данни за тяхната ефективност и дълготрайност; 

– Преките измервания на слънцето, извършвани от сателити, са от съществено значение 
за повишване на знанията ни за слънчевото излъчване и неговия принос за промените 
в климата.   

На свой ред светлината е в основата на много от най-важните елементи на водещите най-нови 

измервателни технологии. От десетки години най-точните измервания на дължина зависят от 

високостабилни лазери, а редица високочувствителни химични измерания използват 

настройващи се лазери, които могат да „усетят“ отделните преходи в молекулите, към които са 

насочени. Възможностите на стабилизираните лазери понастоящем са разширени за 

осигуряване на най-точните „оптични часовници“, които зависият от светлината, излъчена от 

единични атоми, забавени и уловени от лазерните лъчи. 

Надявам се, че отбелязването на Световния ден на метрологията на 20 май 2015 г. ще бъде в 

основата на нови връзки между метрологичната общност и работещите в областта на 

развитието и експлоатирането на технологии, основани на светлината. Това е една възможност 

да се покаже, че както животът зависи от светлината, така и наличието на безопасна, ефикасна 

и ефективна светлина зависи от измерванията.  
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