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 شعبة مترولوجيا الفوتومتري والراديومتري

 تضم معملين وهما:

 معمل الراديومتري      معمل الفوتومتري    

 معمل الفوتومتري

 معمل يختص بقياسات الضوء ومصادري وتطبيقاته والدراسات المتعلقة بكافة الكميات الفوتومترية مثل قياسات شدة االستضاءة والفيض الضوئي

 والقياسات اإلسبكتروفوتومترية والقياسات اللونية وما يرتبط بتطبيقاتها المباشرة.

 نبذة عن كميات القياس التي يعمل بها المعمل

قياس الكميات الفوتومترية 

 وتشمل

شدة إضاءة المصادر  -1

درجة الحرارة اللونية 

 للمصادر الضوئية

 الفيض الضوئي -2

 شدة االستضاءة -3

 النصوع -4

 

قياسات سبكتروفوتومترية 

 وتشمل

النفاذية واالمتصاص قياس  -1

الطيفي للمواد، في المدى 

 3111إلى  211الطيفي من 

 نانومتر.

قياس االنعكاس الطيفي  -2

للمواد، في المدى الطيفي 

 3111إلى  211من 

 نانومتر.

قياس النفاذية واالمتصاص  -3

الضوئي للمواد )تبعا 

 لحساسية العين(.

 قياس درجة العتامة. -4

داثيات األلوان قياس درجات اللون للمواد وحساب إح -5

ً للمقاييس الدولية المستخدمة  والفروق اللونية تبعا

 CIE, ASTM, Gardener and Sayboltمثل:

scales. 

 قياس درجة البياض لبعض المواد مثل الورق والسيراميك. -3

 معايرة أجهزة األسبكتروفوتومتر. -7

 قياس درجة اللمعة لألسطح. -9

 معايير القياس التي يحوزها 

اللمبات العيارية للكميات الفوتومترية مثل: )قوة مجموعة من  -1

 اإلضاءة، شدة االستضاءة، الفيض الضوئي ودرجة الحرارة اللونية(.

نانومتر  211إسبكتروفوتومتر عيارى يعمل في المدى الطيفي من  -2

 نانومتر. 3111وحتى 

مللى 1.1جهاز عياري لقياس شدة االستضاءة )يعمل في المدى من  -3

 الكس(. 311.111الكس حتى 

( جهاز فوتومتر عياري لتحقيق الوحدة األساسية للضوء 3عدد ) -4

 )الكانديال(.

 كرة التكامل العيارية. -5

 جهاز قياس ألوان عياري. -3

مجموعة من المرشحات الضوئية )الفالتر( التي تستخدم في معايرة  -7

 أجهزة اإلسبكتروفوتومتر.

 س األلوان.مجموعة من البالطات التي تستخدم في معايرة أجهزة قيا -9

 مجموعة من البالطات التي تستخدم في معايرة أجهزة قياس اللمعة. -8

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CMCs)قائمة بقدرات القياس )

 Luminous)( في مجال APMPالمقارنة الدولية مع المنظمة اآلسيوية )

Intensity). 

 

 المجاالت البحثية للمعمل

1- Characterization of standard instruments for 

photometric applications. 

2- Uncertainty calculation for photometric 

measurements. 

3- Color measurements.  

 

 

 

   ا   يا  ا ل ا 

Color measurement system 

 

 

   ا   يا  ال ي  ال    

Luminous Flux Measurement System 

 نظام قياس شدة اإلضاءة

 نظام قياس األلوان

Cary 5000 اسبكتروفوتومتر   نظام معايرة أجهزة قياس شدة اإلضاءة 

 نظام قياس الفيض الضوئي

 

 

 UV-3101ا ب        م   

Spectrophotometer UV-3101 

UV-3101 اسبكتروفوتومتر   
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 معمل الراديومتري

الراديومتري: هو علم قياس ودراسة طاقة اإلشعاع الكهرومغناطيسي في المدى الطيفي من األشعة الفوق بنفسجية إلى األشعة تحت الحمراء 

 مروراً بالضوء المرئي بالوحدات الراديومترية المطلقة.
 

 يهدف معمل الراديومترى إلى إنشاء وحفظ وصيانة وتطوير معايير قياس الكميات والـوحـدات الراديومترية األساسـية والمشتـقة مـثل وحـدة

(. كما يهدف إلى تحقيق اإلسناد المرجعي لألجهزة 2W/m(، ووحدة قياس التشعيع الطيفي )A/Wقيـاس الحساسية الطيفية للكاشفات الضوئية )

 يرة في العديد من المجاالت الصناعية والتعدينية والطبية والتي بدورها تؤدي إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية والخدمية.المعا

 

 األنشطة والخدمات المتاحة

 . خدمة المعايرات1

  معايرة استجابة كاشفات األشعة الفوق بنفسجية في المدىUVA, 

UVB, UVC  نانومتر  312و 335و 254عند األطوال الموجية

 (.W/m2بوحدات )

  إلى  251معايرة الحساسية الطيفية لمستقبالت الضوء في المدى من

 (.A/Wنانومتر بالوحدات المطلقة ) 1111

  معايرة أجهزة التحليل الطيفي(monochromator). 

  معايرة دقة التحليل الطيفي ألجهزةFTIR spectrometers. 

  معايرة أجهزة قياس كمية الطاقة الضوئية العالجية

(phototherapy). 

 

 . خدمة اإلختبارات2

  251قياس اإلشعاع الطيفي لمصادر األشعة الفوق بنفسجية في المدى 

 نانومتر. 411إلى 

  1711- 251قياس اإلشعاع الطيفي للمصادر الضوئية في المدى 

 نانومتر.

 لبنفسجية المستخدمة في كبائن إختبار كفاءة مصادر األشعة فوق ا

 الميكروبيولوجي.

  إختبار كفاءة لمبات األشعة فوق البنفسجية المستخدمة في المجاالت

 الطبية والصناعية والبيلية المختلفة.

 .إختبار الخاصية الخطية للكاشفات الضوئية 

 .اختبار التوزيع الفراغي لحساسية الكاشفات الضوئية 

  الضوئي لألطفال حديثي الوالدة.إختبار كشافات العالج 

  قياس قدرة أشعة مصادر الليزر(watt). 

 

 . الدورات التدريبية3

 .القياسات الفيزيائية لألشعة الضوئية 

 .التعريف بعلم الراديومتري وتطبيقاته 

 .أجهزة العالج الضوئي 

 .مصادر الضوء والكاشفات الضوئية بأنواعها 

  تطبيقات واألضرار الناتجة عنها.األشعة فوق البنفسجية، قياسات 

 

 بعض األجهزة األساسية الموجودة بالمعمل

  نانومتر. 1111إلى  311كاشف عياري سلكوني صائد 

 .كاشف عياري مع مرشحات طيفية 

  نانومتر  1711إلى  251محلل ضوئي يعمل في المدى الطيفي من

(Spectrpradiometer). 

 يفي للطاقة في المدى من مصادر ضوئية عيارية لدراسة التوزيع الط

 نانومتر. 2411إلى 251

 

  كاشفات ضوئية عيارية(Detectors)  إلى  251في المدى من

 نانومتر. 1111

  وات. 1111مصدر ضوئي ذو فتيلة متوهجة قدرة 

  وات. 511مصدر ضوئي زئبقي قدرة 

  451و 312و 335و 254راديوميتر عياري عند األطوال الموجية 

 نانومتر.

  عياري لقياس طاقة وقدرة أشعة الليزر المختلفة.راديوميتر 

  بيرومتر ضوئي لقياس اإلشعاع الضوئي بالوحدة الراديومترية

 .(Watt)المطلقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


