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Измервания и светлина 

Започвайки подготовката ни за Световния ден на метрологията 2015 и разглеждайки темата на 

тази година, Измервания и светлина, си мисля колко тясно настоящата тема е свързана с тези, 

от предишни Световни дни на метрологията: 

 Светлината е важна във всекидневния живот (темата от 2013 г.); 

 Работното място и уличното осветление допринасят за здравето и безопасността ни 

(темите от 2006 г. и 2012 г., респективно) и 

 С повишаването на икономическия растеж в много от зоните на нашата планета, 

нуждата от повече светлина, а оттам и от повече електричество със сигурност създава 

глобално енергийно предизвикателство (темата от 2014 г.). 

Живеем в силно визуален свят. Всеки ден виждаме изгрева на слънцето, осигуряващо само по 

себе си съществени условия за живот. Всеки ден огромен процент от хората по света са в 

състояние просто да завъртят ключа и да включат електрическата светлина. 

Но все пак, скорошна статия във в. „Вашингтон Поуст“ идентифицира значително 

предизвикателство: „Скоростта на нарастването на глобалната електрификация е по-ниска от 

скоростта на нарастване на населението“. Доклад от Международната агенция по енергетика 

(IEA) и Световната банка сочи, че: „По отношение на универсалния достъп бизнесът, както 

обикновено, ще остави 12 процента... от населението на земята през 2030 г. без 

електричество...“ 

Без значително увеличение на разходите или нова посока в разрешаването на проблема, това 

няма да се промени. В допълнение към този проблем,  ООН се опитва да разреши и промените 

в климата, и да предотврати покачването на глобалните температури с над 2 °С. За да изпълнят 

и двете цели, държавите по света би трябвало да подобрят енергийната си ефективност и да 

увеличат количестовото на чистата енергия, което произвеждат и използват. Това ще изисква: 

 Повече измервания, за да се разбере и подобри ефикасността на електрическите 

уреди; 

 Повишаване количеството на произвежданата и потребявана чиста енергия; 

 Допълнителни международни стандарти, които пряко се отнасят за тази област.  

Светлината може да се държи като вълна или като частица, или понякога – и като двете. Това е 

твърде забележително. Като метролози ние мислим за светлината като за нещо, което се 
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измерва, но я използваме също и при извършване на измерванията, което е също твърде 

забележително. 

Скоростта на светлината във вакуум, често означавана със с, е универсална физична константа, 

която е важна в редица области на физиката. Нейната стойност съгласно дефиницията е точно 

299 792 458 m/s, като метърът от Международната система на единиците, SI, се дефинира 

посредством тази константа. Измерването на разстоянието, скоростта, температурата, съставът 

и замърсителите в храната и околната среда, общите измервания в законовата метрология, 

всички те могат да бъдат извършвани, използвайки различни форми на светлината. 

Това са тези първоначални мисли, с които продължавам да разглеждам с огромно учудване 

феномена светлина, на който се радваме всеки ден. Общността на законовата метрология с 

удоволствие се присъединява към UNESCO при отбелязването на Международната година на 

светлината и пожелавам на всички неизмеримо щастие и много светло бъдеще. 


