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Iekārtas  
Type of equipment 
 

 
Kalibrācijas iekārtas kolorimetrijas laboratorijai. 
(Spektrometru un gaismas avotu komplekts, Gaismas kaste ar spektrāli 
kalibrētiem gaismas avotiem, krāsu standartu paraugi – 12 toņi + 10 pelēkie) 
Set of colour  measurement and calibration equipment. 
 

Fotogrāfija/ 
Photo 
 
 

 
Tehniskie parametri 
 
Technical 
parameters 
 

Set of fibre optics Ocean Optics Spectrometrs 
 

2 sets of spectrometers 
   range - 400-850 nm  
   samples 3648 per channel 
   pulse source PX-2 with adapter to PC 220-750 nm 
   continuous source integrated in ISS-2 tungsten halogen 360-1100 nm  

 
Light booth with standard illumination Model_GT 100 W  

(CIE standards) 
   height - 25.6in, width - 28.7in, deepness - 23.2 in 
     Light sources 
      D65 Light (International Standard Artificial Daylight to Cool White 
Fluorescent).  
      USA Shop Light Source 4200° K  



      D65, 6500° K 
      Sun-setting light, Yellow light source 2700° K 
      Ultraviolet Lamp, 365 nm 
 

Colour standard tiles (Producer: CERAM) 
     size 5cmx5cm 
     Grey Scale Set      10 tiles 
     Set of colour CCSII 12 tiles       
     ceramics tiles 
     smooth surface 
 

Iekārtas 
pielietojums/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application 
of equipment 

Iekārta paredzēta krāsainu gaismas stimulu redzes eksperimentos un objektu ar dažādu 
krāsu kontrastu un spektrālo krāsu sastāvu viennozīmīgai objektīvai raksturošanai un 
subjektīvās redzes uztveres diskriminācijas izvērtēšanai (pārklājumu vizuālās 
kvalitātes izvērtēšanai). Cilvēku redzes krāsu metamērisms nosaka, ka dažādus 
atšķirīgi krāsu atstarojošus objektus var uztvert kā vienādus, taču tas izpildās tikai pie 
noteikta veida apgaismojuma. Mainoties apgaismojumam, viegli atšķirt ielāpu no 
auduma, ja tie veidoti no metamēriskiem krāsu sastāviem. 

Doma baznīcas rietumu siena
ap 3,5-iem pēcpusdienā (saule).

    
Mainoties apgaismojumam, „ielāpu ķieģeļi” dažādi atšķiras no apkārtējā fona. 
Ķieģeļu sienas fragmenti. apgaismojot tos ar gaismas avotiem ar atšķirīgām krāsu 
temperatūrām. 
Minētās iekārtas atļauj analizēt stimulus un piemeklēt optimālus tehniskos risinājumus 
šādu uzdevumu veikšanai. 
Set of equipment is going to use for unambiguous objective characterization 
of visual stimuli for vision science studies and for characterization of metameric light 
stimuli, in order to determine the vision colour discrimination levels at different 
illumination types and for reflective colour surface quality control.   

 
Atbildīgais par 
iekārtu  
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