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ABSTRAKT 

V této diplomové práci byly řešeny současné způsoby hodnocení světlostálosti barevných 

digitálních výtisků. V teoretické části jsou uvedeny základní informace potřebné k pochopení 

experimentu. Vzorky inkoustových výtisků byly podrobeny dlouhodobému a zrychlenému 

testu světlostálosti.  

Dlouhodobý test probíhal v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně, které splňovaly 

podmínku přímého světla v uzavřené místnosti. Po dobu jednoho roku zde byly vzorky 

vystaveny a v měsíčních intervalech byla měřena jejich odrazová spektra. 

Zrychlený test světlostálosti byl proveden ve sluneční komoře s xenonovou výbojkou. 

Do tohoto testu byly vybrány pouze některé vzorky kvůli malému prostoru v komoře 

a následnému selhání přístroje. V pravidelných intervalech byla opět měřena jejich odrazová 

spektra, ze kterých byly následně vypočítány kolorimetrické veličiny.  

Po dokončení testování byl stanoven rychlostní parametr ze závislosti úbytku 

normalizovaného objemu gamutu na různých dávkách ozáření. V případě přirozeného 

testování vycházel z dat hydrometeorologického ústavu, která udávala hodnoty přímého 

venkovního slunečního ozáření. U zrychleného testování byla stanovena dávka ozáření vzorku 

do 800 nm. Na závěr byly zkoumány světlostálosti jednotlivých vzorků, byly porovnány mezi 

sebou a byla posouzena relevance zrychleného testu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

objem gamutu, světlostálost, zrychlené stárnutí, inkoustový tisk  



 
 

ABSTRACT 

In this diploma thesis the current methods of color fastness evaluation of color digital prints 

were solved. The theoretical part provides basic information needed to understand 

the experiment. Samples of inkjet prints were subjected to accelerated and long-term 

lightfastness test.  

The long-term test took place in the spaces of the Faculty of Chemistry, Brno University 

of Technology, which fulfilled the condition of direct light in a closed room. For one year, 

samples were exposed and their reflection spectra were measured at monthly intervals. 

An accelerated lightfastness test was performed in a solar chamber with a xenon lamp. Only 

some samples were selected for this test because of the small space in the chambre and thw 

failure of the instrument. At regular intervals were measured again their reflection spectra 

from which the colorimetric values were calculated. 

After completion of the testing, the rate parameter was determined from the dependence 

of the loss of the normalized gamut volume on different doses of irradiation. In the case 

of long-term testing, it was based on data from the Hydrometeorological Institute, which gave 

values of direct outdoor solar radiation. In the accelerated test, the irradiation dose of the 

sample up to 800 nm was determined. Finally, the lightfastness of each sample was examined 

and compared with each other and the relevance of the accelerated test was assessed. 
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1 ÚVOD 

Již od dávných dob si lidé chtěli vybrané okamžiky svého života uchovat tak, aby si je mohli 

kdykoliv připomenout. Hledali a zkoumali možnosti, jak toho docílit. Jednou z možností, jak 

zaznamenat příběhy a vzpomínky je písmo. Každý člověk má však jinou představivost 

a samotný popis ne vždy stačí pro to, aby se dalo vykreslit, jak konkrétní věc, situace, či osoba 

vypadá. Další možností je vizualizace. V pravěku lidé kreslily malby v jeskyních, ve středověku 

malovaly obrazy a v současnosti převládají digitální fotografie. S nimi se každý setkáváme dnes 

a denně.  

Fotografie a její tisk prošel za poslední dobu velkým progresem. Od klasických minilabů 

se ve většině případů přešlo na inkoustový tisk. Inkjetový tisk fotografií se dnes hojně využívá 

k různým účelům jako třeba amatérské fotografie, kancelářský tisk, billboardy, různé reklamy, 

ale třeba i archivy nebo umělecká díla. Takovéto oblibě se těší zejména díky snadné 

dostupnosti, vysoké kvalitě tisku, příznivé rychlosti a hlavně ceně, a to jak tiskáren, tak papírů 

a inkoustů. K dosažení co nejlepší kvality tisku je zapotřebí správně zkombinovat použitou 

tiskárnu, tiskové médium, inkousty a vhodné nastavení tisku.  

Vytištěné fotografie, které slouží k uchování emotivních zážitků, situací a momentů, jsou pro 

každého z nás velice cenné a všeobecným přáním je, uchovat je v dobrém stavu co nejdéle. 

Na stabilitu výtisků může mít vliv mimo již zmíněné podmínky tisku také katalytické blednutí 

a několik vnějších faktorů jako spektrální distribuce a intenzita dopadajícího záření, teplota, 

vlhkost a vzdušné polutanty. A právě vlivem záření na inkoustové výtisky se zabývá tato 

diplomová práce. 

Cílem této práce je podrobit výtisky působení záření při zrychleném i dlouhodobém 

testování, porovnat tyto testy mezi sebou a na základě zmenšení objemu barvového gamutu 

vypočítat rychlostní parametr, který slouží k porovnání rychlosti degradace barevných 

inkoustových výtisků.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Radiometrie 

Obor nazývaný radiometrie zkoumá přenos, vyzařování a kvantifikaci energie 

elektromagnetickým zářením. V celém spektru elektromagnetického záření lze najít záření 

kosmické, záření gama, rentgenové záření, optické záření, radiové a televizní vlny a střídavé 

síťové napětí, viz Obrázek 1. Viditelné světlo patří v tomto spektru do oblasti optického záření, 

které obsahuje záření ultrafialové (UV), viditelné (VIS) a infračervené (IČ). [1] [2] 

 

 
Obrázek 1: Spektrum elektromagnetického záření s detailním přiblížením viditelného světla [3] 

2.1.1 Optické záření 

Optické záření, a tedy i viditelné světlo, do jisté míry vykazuje korpuskulárně-vlnový charakter 

záření, což znamená, že se je vyzařováno a pohlcováno jako částice, ale šíří se jako vlny. Tuto 

skutečnost vyjadřuje Planckova rovnice (1), kde Q je energie fotonu, h je Planckova konstanta, 

c je rychlost světla a λ je vlnová délka. Z této závislosti vyplývá, že foton o menší vlnové délce 

má větší energii. [2] 

 

𝑄 =
h ∙ c

𝜆
 (1) 

Z oblasti blízké viditelnému světlu má tedy nejvyšší energii fotonu ultrafialové záření. Jeho 

vlnová délka je přibližně od 100 do 400 nm. V tomto rozsahu jsou vymezeny tři druhy 

UV záření, a to UV-A (315 až 400 nm), UV-B (280 až 315 nm) a UV-C (100 až 280 nm). 

Nejčastější a nejméně škodlivé záření je UV-A. Využívá se ve většině solárií 

a fototerapeutických zařízeních. Toto záření také způsobuje, že fluorescenční materiály 

emitují viditelné světlo. Nejvíce destruktivní je UV-B, které má dostatek energie k poškození 

tkání a může způsobit rakovinu kůže, ale není zcela absorbován atmosférou. Nejvyšší energii 

má UV-C, které je absorbováno kyslíkem za vzniku ozónu. Díky tomu se v přírodě téměř 

nenachází. K čištění vzduchu i vody se využívají germicidní UV-C lampy, které ničí bakterie. [2] 

Viditelné spektrum má tu vlastnost, že při kontaktu s fotoreceptory na sítnici lidského oka, 

způsobuje zrakový vjem. Meze viditelné oblasti nelze určit přesně, protože závisí na množství 
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zářivého toku dopadajícího na sítnici člověka a na jeho spektrální citlivosti (přibližně 

380 – 780 nm). Touto oblastí se zabývá fotometrie. Proto byl zaveden CIE 1931 Standardní 

pozorovatel založený na průměrné reakci lidského oka při normálním osvětlení s 2° zorným 

polem. [1] [2] 

2.1.2 Denní světlo 

Světlo lze také dělit na přírodní a umělé. Přírodní neboli denní světlo je sluneční záření, které 

dopadá přímo na zemský povrch, nebo je atmosférou rozptýleno jako oblohové světlo. 

Spektrum slunečního záření je v mezích od ultrafialové po blízkou infračervenou oblast. Z toho 

se přibližně polovina energie záření nachází v infračervené oblasti spektra, okolo 40 % 

ve viditelné oblasti a pouze asi 10 % v ultrafialové a rentgenové oblasti spektra 

(viz Obrázek 2). [4] 

Většina slunečního záření o vlnových délkách nižších než 300 nm je průchodem atmosférou 

absorbována. Zbylé záření se v atmosféře dále pohlcuje a rozptyluje kvůli aerosolovým 

částicím, plynům a vodní páře. Díky tomuto rozptylu v atmosféře vzniká difúzní záření oblohy. 

Celková energie záření na určitém místě je tedy sumou přímého a difúzního záření. Intenzita 

slunečního záření i jeho spektrální složení závisí hlavně na výšce Slunce nad obzorem, 

koncentraci aerosolových částic, ozónu i vodní páry ve vzduchu. Výrazné změny nastávají 

zejména se zeměpisnou šířkou a typem klimatu. [1] 

  

 
Obrázek 2: Spektrum slunečního záření pro přímé světlo na horní hranici atmosféry (žlutá oblast) a na hladině 

moře (červená oblast) [5] 
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2.1.3 Umělé osvětlení 

Umělý světelný zdroj je zařízení, které je schopné přeměnit dodanou energii na světlo. 

Elektrické světelné zdroje se mohou dělit na teplotní a výbojové zdroje. Teplotní světelné 

zdroje mají spojité spektrum a patří sem například všechny druhy žárovek. U výbojových 

světelných zdrojů dochází k elektrickému výboji v plynech a parách různých kovů a mají čárové 

spektrum. Mohou se dále dělit na nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké. Příkladem mohou 

být zářivky, nebo různé druhy výbojek jako sodíkové, halogenidové, rtuťové a xenonové. [1] 

Pro hodnocení vlivu denního světla na materiál je nutné, co nejpřesněji znát spektrální 

složení a intenzitu slunečního záření a pro urychlené testování vybrat umělý světelný zdroj, 

který mu bude svým spektrálním složením, co nejvíce odpovídat, a to zejména v ultrafialové 

oblasti. Takovéto požadavky splňuje xenonová výbojka (viz Obrázek 3).  

Xenonová oblouková lampa se skládá ze skleněné trubice naplněné plynným xenonem a dvou 

elektrod uvnitř, které vytváří elektrický výboj. Tento světelný zdroj ale produkuje nadbytek 

krátkovlnného UV záření, a proto je nutné použít pro úpravu spektra vhodné filtry. Výsledkem 

je velmi dobrá simulace slunečního záření. Na základě tohoto zjištění bylo na xenonové 

výbojce standardizováno testování světlostálosti materiálů. [1] [6] 

 

 
Obrázek 3: Porovnání xenonové výbojky s vhodnými filtry použité ve sluneční komoře Q-SUN s reálným 

slunečním zářením [6] 
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2.2 Kolorimetrie 

Objektivně popsat barvu není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. To, jakou 

barvu vidíme, závisí hned na třech aspektech. Barva je tedy vjem, ke kterému dochází mezi 

třemi účastníky: světelným zdrojem, objektem a pozorovatelem. Pokud se některý z těchto tří 

činitelů změní, je výsledná barva odlišná. [7] 

O světelných zdrojích už bylo řečeno v kapitole 2.1. K popisu barvy je také nutné znát základní 

tři atributy barev odstín, sytost a měrnou světlost. Odstín je dán jeho dominantní vlnovou 

délkou, sytost vyjadřuje množství barevného tónu v dané barvě a měrná světlost je poměr 

mezi propuštěným (odraženým) a dopadajícím světelným tokem.  

Dalším důležitým faktorem je míchání barev, které může být aditivní nebo subtraktivní. Ze tří 

primárních nebo doplňkových barev lze získat vhodným poměrem jakoukoliv jinou barvu. 

Při aditivním míchání základních barev se mísí tři zdroje světla červené (R), zelené (G) 

a modré (B) a při maximální intenzitě všech vzniká bílé světlo. Zatímco při subtraktivním 

míchání pigmentů se mísí doplňkové barvy azurová (C), purpurová (M) a žlutá (Y) a vzniká 

černá barva. [7] [8] 

 

 
Obrázek 4: Porovnání subtraktivního a aditivního míchání barev [9] 

Podle zorného úhlu, pod kterým vstupují paprsky světla do lidského oka, lze rozlišit dva typy 

standardních pozorovatelů. Jsou určeny trichromatickými členiteli a vyjadřují experimentálně 

zjištěnou citlivost uživatele. Standardní 2° pozorovatel je častější a využívá se při většině 

kolorimetrických výpočtů obrazového a grafického zpracování. Při tomto úhlu člověk využívá 

na sítnici pouze čípky. Doplňkový 10° pozorovatel se využívá k měření velkých oblastí barev. 

Člověk při tomto zorném úhlu využívá čípky i tyčinky na sítnici. Porovnání obou spektrálních 

charakteristik viz Obrázek 5. [1] [7] 

Z trichromatických členitelů �̅�, �̅�, 𝑧̅, spektrální odrazivosti objektu S(λ) a spektrální distribuce 

osvětlení R(λ) lze vypočítat trichromatické složky XYZ podle rovnic (2), (3) a (4), kde 

k je normalizační faktor daný vztahem (5). [10] 

𝑋 = 𝑘 ∑ 𝑆(λ)𝑅(λ)�̅�(λ)

780

λ=380

 (2) 
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𝑌 = 𝑘 ∑ 𝑆(λ)𝑅(λ)�̅�(λ)

780

λ=380

 (3) 

𝑍 = 𝑘 ∑ 𝑆(λ)𝑅(λ)𝑧̅(λ)

780

λ=380

 (4) 

𝑘 =
100

∑ 𝑆(λ) ∙ �̅� (λ)
[ ] (5) 

 
Obrázek 5: Spektrální charakteristika standardního 2° pozorovatele (plná čára) a doplňkového 10° pozorovatele 

(přerušovaná čára) [11] 

2.2.1 Barvový prostor CIE L*a*b* 

K přesnému popisu barev se nejčastěji využívá barvový prostor CIE L*a*b* (viz Obrázek 6), 

který má pravoúhlý souřadnicový systém složený ze tří os. Jsou to achromatická osa měrné 

světlosti L*, která má rozsah od 0 (černá) do 100 (bílá), a chromatické osy a* (zelenočervená) 

a b* (modrožlutá). Tyto souřadnice pak určují odstín, sytost i měrnou světlost každé barvy a lze 

je vypočítat ze vztahů (6), (7) a (8).  

Tento barvový systém je nezávislý na typu zařízení a používá se proto ve správě barev 

k převodu barev mezi jednotlivými zařízeními. Byl navržen tak, aby jednotlivé vzdálenosti mezi 

body v barvovém prostoru odpovídaly tomu, jak bude dvě odlišné barvy vnímat člověk. Díky 

tomu se hodí k určování barvové odchylky, kterou je možné vypočítat ze vztahu (9). [7] 

𝐿∗ = 116 ∙ (
𝑌

𝑌n
)

1
3

− 16 [ ] (6) 

𝑎∗ = 500 ∙ [(
𝑋

𝑋n
)

1
3

− (
𝑌

𝑌n
)

1
3

] (7) 
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𝑏∗ = 200 ∙ [(
𝑌

𝑌n
)

1
3

− (
𝑍

𝑍n
)

1
3

] (8) 

 
Obrázek 6: Nezávislý barvový prostor CIE L*a*b* [12] 

∆𝐸ab
∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 (9) 

2.2.2 Barvový gamut 

Barvový gamut je vymezován složitým trojrozměrným tělesem v 3D barvovém prostoru. Toto 

těleso vyjadřuje pevný rozsah barev, který mohou daná zařízení reprodukovat. K 3D zobrazení 

barvových gamutů se nejčastěji využívá CIE L*a*b* barvový prostor. Při zobrazení ve 2D řezu 

v CIE L*a*b* prostoru bývá nejčastěji používána měrná světlost 𝐿 = 50. Na povrchu tohoto 

trojrozměrného tělesa jsou právě ty nejsytější barvy z celého objemu, a právě ty při testování 

světlostálosti nejvíce blednou. Proto je objem gamutu vhodný ke sledování světlostálosti 

materiálů a určování jejich životnosti. Vše znázorňuje Obrázek 7. [8] [13] 

Obrázek 7: Zobrazování úbytku objemu barvového gamutu ve 2D řezu (vlevo) a ve 3D barvovém prostoru 
CIE L*a*b* (vpravo) 
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2.3 Inkoustový tisk 

Díky tisku je možné vytvářet neomezený počet kopií jedné grafiky. Nejvyužívanější digitální 

technikou tisku pro vysoce kvalitní aplikace je inkoustový tisk neboli inkjet, a to díky své 

jednoduchosti, kvalitě, ceně i rychlosti tisku. Základním principem inkoustového tisku 

je kontinuální dodávání inkoustu do tiskové hlavy, která tryskou kontrolovaně vystřeluje 

miniaturní kapičky tohoto inkoustu na potiskované médium, kde následně zasychá a tvoří 

výsledný obraz. Celý tento proces je digitálně spravován.  

Existují dvě základní technologická řešení inkoustových tiskáren, a to kontinuální a drop 

on demand inkjet. Základní odlišností je, že v případě kontinuálního inkjetu je přiváděn 

nepřetržitý proud kapiček a pouze část z nich je nanesena na tiskové médium, zatímco u drop 

on demand inkjetu se kapičky vytváření pouze tam kde má být natištěna nějaká 

informace. [14] 

2.3.1 Kontinuální inkjet 

Ze zásobníku je inkoust přiváděn do tiskové hlavy s piezokrystalem, který ovládá a usměrňuje 

proud kapiček mířících k trysce. Po vylétnutí z trysky jsou tyto kapičky vstřikovány mezi 

nabíjecí elektrody a získávají tak různě velké náboje. Díky tomu mohou být při průchodu 

elektrickým polem vychylovány do různých směrů na potiskované médium a jejich pohyb 

může být elektronicky řízen. Většina vygenerovaných kapiček inkoustu skončí nenabitá 

a putují zpět do zásobníku, kde jsou recyklovány. Celý princip je znázorněn na následujícím 

obrázku (Obrázek 8). Tento způsob je dražší a nachází uplatnění pouze ve velkoformátovém 

a velkonákladovém tisku díky jeho rychlosti a složitosti. [14] [15] 

2.3.2  Drop on demand inkjet 

Tato technologie je mnohem jednodušší, levnější a využívá se tedy daleko více. Má však také 

několik variant provedení, které se liší způsobem vypuzování kapiček z trysky. 

U termálního inkjetu je inkoust přiveden ze zásobníku do tiskové hlavy, která má poblíž 

trysky topné tělísko. Toto tělísko je pomocí elektrických impulsů zahříváno a zapříčiní odpaření 

rozpouštědla. Vzniklý tlak rozpínající se bublinky vypudí kapičku inkoustu ven z trysky. 

Obrázek 8: Princip kontinuálního inkjetu [15] 
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Nevýhodou je omezení ve výběru inkoustových rozpouštědel, které zvládnou vytvořit 

bublinku. 

Naproti tomu piezoelektrický inkjet používá k vytlačení kapiček tlakové impulsy, které jsou 

generovány přesným nabíjením piezoelektrického krystalu. Tento piezoelektrický prvek 

je napojený na pružnou membránu, která se opět nachází v blízkosti trysky. Přivedením napětí 

na piezoprvek se membrána zdeformuje a zmenší objem prostoru mezi membránou a tryskou. 

Díky tomu lze inkoust vytlačit ven z trysky. Tento typ je nejčastěji využívaný kvůli své 

jednoduchosti a na rozdíl od termálního inkjetu je zde možné využít jakékoliv inkousty, které 

mají vhodnou viskozitu. [14] [15] [16] 

 

2.4 Tisková média 

Pro výslednou kvalitu inkoustových výtisků jsou velmi důležitá i použitá tisková média. Skládají 

se z nosné podložky a přijímacího média a mají velký vliv na konečný vzhled i světlostálost 

výtisku. Poptávka po kvalitních inkjetových tiskových médiích je velmi rozmanitá a lze si zvolit 

podle budoucího využití výtisku. Mezi nejčastější požadavky patří dobrá fixace inkoustu 

na povrch papíru, rychlá absorpce kapiček inkoustu, minimalizace vedlejších efektů jako lepení 

a rozpíjení ale zároveň zachování vysokého lesku, optické hustoty a věrnosti barev. [14] [17] 

2.4.1 Podložky 

Pro inkjetový tisk je nutné používat pouze papíry k němu určené. Hlavním rozdílem je, že 

u obyčejných papírů se inkoust vsákne hluboko do profilu papíru, zatímco u speciálních papírů 

zůstane inkoust v přijímací vrstvě tiskového média. Nosné podložky tedy nejsou v přímém 

kontaktu s inkoustem, i tak ale musí spoustu důležitých vlastností jako vhodné mechanické 

a optické parametry a dobrá světlostálost. 

Nejčastěji se používají bariérové podložky, které představují bariéru pro průnik inkoustu pod 

přijímací vrstvu. Mezi ně patří zejména RC podložky (resin coated), neboli papír oboustranně 

potažený vrstvičkou polyethylenu. Je to velmi často využívaná a levná podložka, která 

Obrázek 9: Porovnání termálního (vlevo) a piezoelektrického (vpravo) inkjetu [16] 
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se používala už u klasické fotografie. Další a kvalitnější variantou je neprůhledný bílý polyester, 

který se vyznačuje svojí pevností, hladkým povrchem a zrcadlovým leskem. [14] 

Pro potřeby umělců a výtvarníků (fine-art) existují ještě bezdřevé papíry nebo papíry 

z hadroviny. Jsou alternativou k FB (fiber based) podložkám. Tyto podložky ale nemají funkci 

bariéry. Většina barvonosné složky inkoustu zůstane zachycena v přijímací vrstvě, 

ale rozpouštědlo může proniknout až do profilu nosiče. [14] 

2.4.2 Přijímací média 

Nejdůležitějším faktorem tiskového média pro kvalitní inkjetový výtisk je sofistikovaně 

upravené přijímací médium s několika funkčními vrstvami, kde každá vrstva plní svoji 

specifickou roli. Tyto vrstvy musí být schopné udržovat inkoust na povrchu papíru, aby výtisk 

získal vysokou optickou hustotu a zároveň povolit rozpouštědlu rychlou absorpci, aby mohl co 

nejrychleji zaschnout a umožnit tak stabilizaci inkoustu. Díky těmto vlastnostem přijímacích 

vrstev může být inkoustový tisk rychlejší a kvalitnější. [18] 

Konvenční přijímací vrstvy 

Konvenční neboli cast-coated přijímací vrstvy dobře absorbují inkoust, protože jsou vytvořeny 

z porézních pigmentů. Mají v sobě jen velmi málo polymerního pojiva a obsahují značné 

procento minerálního plniva. Díky tomu jsou tyto materiály použitelné jak pro barvivové tak 

pro pigmentové inkousty.  Velmi často se používají v kombinaci s fine-art papíry. Tyto přijímací 

vrstvy jsou většinou matné a bez lesku, aby si uchovaly přírodní matný povrch a strukturu 

použité podložky. Na následujícím obrázku (Obrázek 10) je znázorněna interakce 

pigmentového inkoustu (vlevo) a barvivového inkoustu (vpravo) s konvenční přijímací vrstvou, 

která je na papírové podložce. [14] [19] 

Bobtnající přijímací vrstvy 

Tyto přijímací vrstvy se používají pouze pro barvivové inkousty, protože pigmentové inkousty 

obsahují moc velké částice pigmentu, které nemohou difundovat do vzniklého gelu 

a hromadily by se na povrchu potiskovaného média. U těchto přijímacích vrstev, které 

se vyrábějí pouze na bariérové podložky je nutné, aby tyto vrstvy dokázaly absorbovat 

a zafixovat velké množství inkoustu, které neprojde přes bariéru. Vše je znázorněno na dalším 

obrázku (Obrázek 11), kde barvivo difunduje do vrstvy a pigment zůstává na povrchu. 

Využívají se přijímací vrstvy s hydrofilními polymery, což je nejčastěji polyvinylalkohol, který 

může být doplněný modifikovanou želatinou a škrobem. Po dopadnutí inkoustu na přijímací 

Obrázek 10: Konvenční přijímací vrstva na papírové podložce [19] 
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vrstvu, potištěné místo nabobtná díky vstřebání rozpouštědla a barvivo difunduje do vzniklého 

gelu. Rozpouštědlo je následně odpařeno a vzniká selektivně barevný xerogel.  

Největšími slabinami této technologie je pomalé sušení inkoustu a vhodné vyladění stupně 

smáčení neboli interakce mezi kapkami inkoustu a potiskovanou plochou. Pokud by se kapky 

příliš rozestíraly, zvětšila by se velikost jednotlivých rastrových bodů. Pokud by se naopak 

sbalovaly na povrchu média, mohli by se začít slévat do malých loužiček. [14] [18] 

Mikroporézní přijímací vrstvy 

Mikroporézní přijímací vrstvy mají v hydrofilním polymeru rozptýlené vysoce porézní 

mikrokapsule s velkým aktivním povrchem. Jejich póry jsou větší, než je velikost částeček 

pigmentu. Používají se zejména syntetické sorbenty a zeolity. Hydrofilní polymer je zde pouze 

jako pojivo, které zajišťuje lesk vrstvy. Lze použít jak barvivové tak pigmentové inkousty 

a hotový výtisk je téměř okamžitě nelepivý a částečně také voděodolný, díky pevné vazbě 

molekul barviva na aktivní místa sorbentů. Interakci pigmentů a barviv s touto přijímací 

vrstvou popisuje následující Obrázek 12. 

Hlavní výhodou je velmi rychlá absorpce inkoustu díky porozitě přijímací vrstvy. Problém 

nastává při tisku s pigmentovými inkousty, kdy se na některých místech může objevit 

nerovnoměrný lesk potištěné vrstvy. A to kvůli nedostatečně úzké distribuci velikostí částic 

pigmentu a velikosti pórů v sorbentu. Díky tomu vždy zůstane určitá část pigmentových částic 

na povrchu potiskovaného média a způsobuje odlišný lesk. [14] [18] 

Obrázek 11: Bobtnající přijímací vrstva na bariérové podložce [19] 

Obrázek 12: Mikroporézní přijímací vrstva na bariérové podložce [19] 



12 
 

2.5 Inkousty 

Inkoust je barvonosná formulace, kterou se selektivně potiskuje tiskové médium. Jeho 

hlavním úkolem je vytvořit požadovaný obraz ale také musí být odolný vůči okolnímu prostředí 

a mechanickému namáhání. 

 Je to nízkoviskózní kapalina, která se skládá z rozpouštědla, barvonosné složky, zvlhčovadel 

a dalších pomocných látek jako jsou povrchově aktivní látky, látky ovlivňující viskozitu, nebo 

konzervační látky. Různé inkousty se od sebe mohou lišit chemickým složením, viskozitou, 

nebo mechanismem sušení. Například inkousty na vodní bázi se vysouší absorpcí 

a vypařováním, ale inkousty na olejové bázi se vysouší pouze absorpcí. 

Pro běžné inkoustové tiskárny má inkoust na vodní bázi složení: 2-5 hm. % barvonosné látky, 

65 % rozpouštědla (většinou voda), 30 % zvlhčovadla (ethylenglykol, diethanolamin) a 2-5 % 

aditiva. [14] [20] 

2.5.1 Barvonosná látka 

Barvonosnou látkou mohou být barviva nebo pigmenty. Barvivové inkousty jsou rozpustné 

ve vodě a výslednou směsí je tedy homogenní roztok. Jejich výhodou je, že lomí a rozptylují 

velmi málo světla a mají tedy vysokou čistotu a brilantnost barev, díky které mají velký barevný 

gamut. Také mohou proniknout hluboko do přijímacích vrstev tiskových médií, 

a to i do hydrofilních polymerů bobtnajících vrstev, kam by se pigmentové částečky nedostaly. 

Nevýhodou je špatná světlostálost, protože se na světle rozkládají a jsou velmi citlivé na vodu, 

vlhkost a vzdušné polutanty jako třeba ozon. 

Pigmentové inkousty obsahují mikroskopické částečky nerozpustného pigmentu 

rozptýleného v rozpouštědle. Inkoust stabilizovaný proti sedimentaci a koagulaci tedy tvoří 

mikroheterogenní směs. Hlouběji pronikají pouze do porézních přijímacích vrstev, jinde 

se agregují na povrchu tiskových médií. Nevýhodou těchto inkoustů je, že částice vysušeného 

inkoustu mají velmi drsný povrch a světlo, které se od nich odrazí, má tendenci se rozptylovat, 

takže výsledkem jsou méně nasycené a matnější barvy, kvůli kterým mají tyto inkousty menší 

barevný gamut. Mají však mnohem lepší stabilitu, světlostálost a jsou mnohem méně 

ovlivněny faktory okolního prostředí, a proto se velmi často využívají pro archivní tisky. 

Rozdíl ve světlostálosti barviv a pigmentů lze popsat tak, že u tenké vrstvy barviv se každá 

molekula účastní interakce s dopadajícím zářením, zatímco u pigmentů interaguje se zářením 

pouze vrchní obal pigmentové částice. Takže pokud obal degraduje, vnitřní část pigmentu 

zůstává neporušena a barevnost se nemění. [14] [20] 

2.5.2 Aditiva 

Další složky inkoustu kromě rozpouštědla a barvonosné látky jsou různá aditiva a mají za úkol 

plnit další požadavky na výsledný tisk jako například lesk, odolnost proti otěru, přilnavost 

k podkladu a flexibilita. Dále se také upravuje povrchové napětí kapek inkoustu a stabilizace 

inkoustu proti sedimentaci a koagulaci. K tomuto účelu se používají různé vosky, povrchově 

aktivní látky, filmotvorné látky, smáčedla, konzervační látky, zvlhčovadla, změkčovadla, 

vysoušecí látky, antibakteriální činidla, protipěnivá činidla a modifikátory viskozity. [15] [18] 
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2.6 Katalytické blednutí 

Dalším faktorem, který má vliv na světlostálost výtisku je katalytické blednutí. Jedná 

se o vzájemné ovlivňování jednotlivých barvonosných složek. Znamená to, že soutisk několika 

barev, může blednout rychleji, než kdyby byly jednotlivé barvy vytištěny samostatně. Tento 

problém je potřeba řešit až u inkjetových výtisků, protože klasické fotografie mají jednotlivá 

nedifundující barviva uložena v želatinovém xerogelu a jsou od sebe odděleny separačními 

vrstvami. Barviva spolu tedy nemohou reagovat a při testování těchto materiálů stačí pouze 

sledovat změny optické hustoty barev CMYK. 

U inkoustového tisku se kapičky jednotlivých barviv na tiskovém médiu často promíchávají. 

Po vytištění na ně působí záření a inkoust se dostane do excitovaného stavu. Z tohoto stavu 

pak může svoji energii předat jinému inkoustu, který má nižší energii excitovaného stavu. 

Pokud tento inkoust energii rychle nerozptýlí, je náchylný k degradaci a degradační produkty 

jednoho barviva mohou katalyzovat degradaci dalších barviv.  

Aby bylo možné tento jev podchytit, používají se při testování mnohem větší testovací 

obrazce s větším počtem barevných políček. Existují i dva druhy možností, jak tomuto jevu 

předejít, a to tvorbou více odolných barviv nebo ještě lepší variantou je modifikace struktury 

ftalocyaninových barviv, které neprodukují singletový kyslík. [14] [21] 

2.7 Vnější faktory ovlivňující světlostálost 

Kromě typu tiskárny, tiskového média a druhu inkoustů má na světlostálost hotového výtisku 

vliv také okolní prostředí. Blednutí je často způsobeno několika faktory naráz. Nejvíce se při 

archivní stálosti projevuje zejména světlo, teplo, vlhkost a ovzduší. Každá z těchto položek 

bude dále rozebrána v následujících odstavcích. 

2.7.1 Vliv světla 

Ze všech vnějších vlivů má největší účinek elektromagnetické záření. Jak už bylo popsáno 

v kapitole 2.1.1, největší energii mají fotony ultrafialové části elektromagnetického spektra. 

Tyto fotony jsou již schopné vyvolat fotochemickou degradaci materiálu. Kromě energie 

fotonu a spektrálního složení dopadajícího záření má důležitou roli také intenzita záření. [22] 

Barvonosná složka inkoustu světlo selektivně absorbuje a díky tomu změní spektrální složení 

odraženého světla. Absorbovaná energie ale zapříčiní excitaci molekul barvonosné složky 

a přemístí se ze stabilního základního stavu do vyšší energetické hladiny. Molekuly 

se přebytečné energie musí nějak zbavit a deexcitovat se, a to nejčastěji vyzářením tepla. 

Nestabilní excitované molekuly ale mohou s něčím rychle zreagovat dříve, než se stihnou 

deexcitovat. Také může docházet ke štěpení makromolekulárních řetězců, vzniku jiných 

sloučenin nebo zvýšení obsahu chromoforů a díky tomu lepší adsorpce dalších fotonů.  

Světlo ovšem interaguje i s ostatními složkami výtisku a výsledkem jsou komplexní barevné 

změny zapříčiněné několika dílčími reakcemi jako jsou blednutí způsobené rozkladem 

barvonosných složek, žloutnutí podložky kvůli fotooxidaci ligninu, degradace podložky díky 

fotokatalytické aktivitě zúčastněných složek nebo žloutnutí způsobené degradačními produkty 

optických zjasňovačů. Mezi nebarevné změny patří křídovatění, zhoršení mechanických 

vlastností jako zkřehnutí nebo vznik prasklin. [14] [23] 
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2.7.2 Vliv tepla 

Dalším faktorem ovlivňujícím světlostálost je teplo. I přesto, že se zamezí přístupu světla 

a vlhkosti na výtisk, stejně bude po nějaké době možné zaznamenat změny v sytosti a vyvážení 

barev a také změny na podložce (zejména žloutnutí). Pravděpodobně se jedná o spontánní 

rozklad přítomných chemických látek a rychlost těchto změn ovlivňuje okolní teplota. 

Zvýšením teploty o 10 °C se dvojnásobně zvýší rychlost degradace. K testování bez přístupu 

světla se používá Arrheniův urychlený test, kde jsou vzorky vystavené sérii zvýšených teplot 

za konstantní relativní vlhkosti. Z výsledků lze extrapolovat chování výtisků při různých 

teplotách. 

Při tomto testování jsou inkjetové výtisky odolnější než klasické fotografie, protože 

u klasických fotografií zůstávají ve vrstvách nezreagované barvotvorné složky, které velmi 

lehce podléhají degradačním reakcím. [14] [23] 

2.7.3 Vliv vlhkosti 

Vysoká vlhkost vzduchu je problémem pro všechny materiály, které se archivují. Je však méně 

destruktivní než světlo a dá se předpovídat a omezovat. V případě materiálů pro inkjet jsou 

nejrizikovější bobtnající přijímací vrstvy. Voda nasorbovaná do hydrofilní vrstvy má funkci 

změkčovadla a způsobuje značné snížení teploty skelného přechodu těchto polymerů. 

Při vysoké vlhkosti se tedy hydrofilní vrstva může dostat do viskoelastického stavu, který 

zapříčiní mechanické změny materiálu. Následně může docházet k trvalým mechanickým 

poškozením jako slepování, změna povrchové topologie, změna lesku, nebo zapouštění barviv. 

Dalším rizikem pro všechny přijímací vrstvy při vyšší vlhkosti je zvýšená difúze barvonosné 

složky inkoustu. Při dlouhodobě vyšší vlhkosti než 70 % se vodní páry sorbují do přijímací vrstvy 

a zvyšují pohyblivost molekul barviva, které se kvůli koncentračnímu gradientu přesouvají 

do nepotištěných částí výtisku. Výsledkem je snížení ostrosti okrajů a linek a chromatografická 

separace s barevnými konturami, která je způsobená odlišnou pohyblivostí různých barviv. 

Stupeň migrace závisí především na vlastnostech barviv, druhu médií a na zafixování 

barvonosné složky. Pigmentové částice jsou větší a méně pohyblivé než molekuly barviva, 

a proto je u nich tento jev mnohem méně častý. Testování vlivu vlhkosti probíhá analogicky 

jako Arrheniův test vlivu teploty. [14] [24] 

2.7.4 Vliv ovzduší 

Ovzduší má nezanedbatelný vliv na stabilitu všech technologických složek výtisku. U papíru 

může docházet k pohlcování polutantů ze vzduchu, a to hlavně oxidu síry a dusíku a následkem 

toho se může postupně okyselovat až dojde k degradaci kyselou hydrolýzou. Vhodným 

řešením je proto použití papíru s vyšší alkalickou rezervou. 

Kromě oxidů dusíku a síry má na inkjetový výtisk vliv ještě vzdušný ozón. Ozón je známý jako 

velmi agresivní a silné oxidační činidlo. Obecně lze říct, že zvýšením hustoty elektronů 

v organické molekule se zvyšuje citlivost na ozon. Z přijímacích vrstev je nejnáchylnější 

k poškození mikroporézní přijímací vrstva, protože má velký aktivní povrch, který zachytává 

molekuly ozónu i ve velmi nízkých koncentracích. Tomuto nasorbovanému ozónu zůstává jeho 

vysoká reaktivita a napadá barvonosnou složku inkoustu. Nejvíce náchylné k degradaci jsou 
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molekuly barviva, které se ihned oxidují, částečky pigmentu jsou o něco více odolnější díky 

své velikosti. [14] [25] 

2.8 Testování světlostálosti 

Jednou ze základních podmínek pro kvalitní inkoustový tisk je velmi dobrá světlostálost. Proces 

posuzování této světlostálosti je velmi komplexní záležitost, která zahrnuje hlavně vlastnosti 

jednotlivých složek tisku (podložka, přijímací vrstva, inkousty), technologii tisku a podmínky, 

kterým jsou tisky vystaveny (světlo, vlhkost, teplota, vzdušné polutanty). Vlivem působení 

slunečního nebo umělého záření dochází k degradaci materiálu, křehnutí a zejména k barevné 

změně inkoustového výtisku. K posuzování světlostálosti se využívají následující dva druhy 

testování. [26] 

2.8.1 Přirozené testování 

Nejpřesnější výsledky testování světlostálosti lze získat dlouhodobou expozicí vzorků 

v reálných podmínkách. Úplně ideálním řešením by bylo sledovat světlostálost vzorku přímo 

v místě pozdější aplikace. Takovéto testování ale může zabrat i několik let a při dnešním 

rychlém vývoji technologií by se po ukončení testování už používaly jiné technologie 

a materiály.   

2.8.2 Zrychlené testování 

Mnohem častěji využívané jsou testy zrychlené. Na takové testování se používají sluneční 

komory, které jsou sestavené podle platných ISO norem. Jejich výhodou je, že za mnohem 

kratší čas nasimulují díky vyšší intenzitě stejnou dávku ozáření jako v reálných podmínkách 

i za několik let.  

Světlostálost nejvíce ovlivňuje zejména spektrum a intenzita záření. Proto se nejčastěji 

používá xenonová výbojka, která s filtry věrně reprodukuje spektrum slunečního záření, 

a to především v oblasti kratších vlnových délek, které světlostálost nejvíce ovlivňují. Intenzita 

stejně jako teplota v komoře a doba ozařovacích cyklů je u slunečních komor nastavitelná 

podle testovaného materiálu. [26] [27] 

2.8.3 Reciproční zákon a dávka ozáření 

Aby bylo možné na základě zrychleného testování odhadovat reálnou životnost vzorků, musí 

platit zákon reciprocity. Ten říká, že záleží pouze na celkové dávce ozáření, a ne na způsobu 

dávkování. Jinými slovy musí platit, že vyšší intenzita ozáření po kratší čas dá dohromady 

stejnou dávku ozáření (stejnou degradaci vzorků) jako nižší intenzita ozáření po delší čas. 

To je popsáno na následujícím obrázku (Obrázek 13), kde plocha modrého a červeného 

obrazce jsou stejně velké. 

Dávka ozáření je plošná hustota zářivé energie, která dopadla na danou plochu v časovém 

úseku od 𝑡0 = 0 do 𝑡. Lze ji vypočítat podle rovnice (10) jako součin intenzity ozáření 

při vybrané vlnové délce a doby ozáření. 

 

𝐻 = ∫ 𝐸 d𝑡 = 𝐸1𝑡1 = 𝐸2𝑡2 [ ]
𝑡

0

 (10) 
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Obrázek 13: Závislost intenzity ozáření na čase; vysvětlení recipročního zákona 

2.9 Způsob hodnocení světlostálosti 

2.9.1 ISO 18909 

Po zvolení vhodného typu testování je nutné určit i metodu hodnocení změn. Podle platné 

fotografické normy ISO 18909 se ke sledování změn využívá denzitometrie neboli ztráta 

optické hustoty. Zároveň jsou zde popsané důležité podmínky testování, doporučení 

pro měřící techniku a také konečná kritéria testování. Tato metoda měla sloužit ke sledování 

změn ve světlostálosti u klasických fotografií (halogenido-stříbrných), pro digitální výtisky však 

nevyhovuje.  

Jedním z hlavních problémů, kvůli kterým nelze starší normu využít je, že u klasického 

mokrého procesu jsou barviva rozdělená do vrstev a nehrozí žádné vzájemné ovlivňování, 

zatímco u inkoustového tisku jsou inkousty nanášeny na jednu přijímací vrstvu. Kvůli 

vzájemnému ovlivňování inkoustů a katalytickému blednutí, kdy rozklad jednoho inkoustu 

může katalyzovat rozklad dalšího, není světlostálost všech barev jednotná a není vhodné tedy 

sledovat pouze změnu optické hustoty primárních barev CMYK. Proto je nutné testovat 

mnohem více kontrolních barevných políček než přikazuje původní norma.  

Dalším problémem je, že u digitálních fotografií je možné využít širokou škálu barviv a inkoustů 

a jejich absorpční maxima nemusí odpovídat používanému statusu denzitometru. Bohužel 

ale k hodnocení digitálních tisků dosud žádná jiná ISO norma neexistuje. [27] 

2.9.2 MATLAB 

Další možností, jak zjišťovat změny ve světlostálosti materiálů, je sledování úbytku objemu 

barvového gamutu. Co je to barvový gamut už bylo vysvětleno v kapitole 2.2.2, ale dá se také 

popsat jako ICC profil každého zařízení. Tento ICC profil charakterizuje převodní vztah mezi 

RGB a L*a*b* hodnotami. [8] 

Při testování světlostálosti se inkousty postupně rozkládají na bezbarvé produkty a díky tomu 

se zmenšuje a částečně i posouvá objem barvového gamutu. Objem takových těles 

lze vypočítat v programu MATLAB. Pro vypočítání objemu tělesa je nutné vložit data jako 
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přesně upravené textové soubory do složky source. Název těchto souborů musí být číselně 

seřazen podle vzrůstající expozice. Po zadání příkazu GamutMenuNew do příkazového řádku 

MATLABu, se zobrazí nové okno s tímto názvem, kde se v horním prostoru objeví název 

momentálně zkoumaného vzorku. Pod ním je na výběr, v jakých intervalech a jednotkách bude 

výsledek zobrazován, což je důležité i pro následný výpočet strmosti lineární regrese. Dále 

je možné vybrat, které časové rozmezí vzorku bude porovnáváno mezi sebou a jaké grafické 

zobrazení výsledků se má znázornit (lze měnit hodnotu měrné světlosti a gamma). 

Po vypočítání objemů gamutů jednoho vzorku v čase, dokáže MATLAB v dalších oknech 

znázornit grafy relativního i absolutního úbytku objemu barvového gamutu v závislosti na čase 

expozice. Zvládne také zobrazit barvový gamut a jeho zmenšení ve 3D L*a*b* prostoru podle 

parametru gamma a ve 2D řezu a*b* při zvolené hodnotě měrné světlosti L*. A poslední 

možností zobrazení je vytvoření mapy barvové odchylky jednotlivých polí znázorněných podle 

uspořádání testovacího targetu. Ukázka uživatelského prostředí v programu MATLAB 

je znázorněna na následujícím obrázku (Obrázek 14). 

 

 

 

Obrázek 14: Náhled uživatelského prostředí v MATLABu  
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2.9.3 Parametr gamma 

Pro spočítání objemu barvového gamutu je nutné nejprve stanovit parametr gamma. Ten 

určuje, jak se spojí jednotlivé body testovacího obrazce v L*a*b* prostoru. Lze nastavit 

hodnoty od 0 do 1, kdy při hodnotě 0 je obal konkávní a celkový objem gamutu je velmi malý 

a při hodnotě 1 je naopak obal konvexní a objem gamutu příliš velký. Ani jeden z těchto 

případů není pro výpočet objemu gamutu ideální a volí se hodnota někde mezi těmito krajními 

body. Tato hodnota byla podrobně studována v dřívějších studiích a závěrečných pracích 

a jako optimální se jeví hodnota parametru gamma 0,1, která byla pro tuto práci zvolena, 

protože spojnice bodů je v tomto případě rovná ani ne příliš konvexní ani konkávní a reálně 

popisuje naměřený barvový gamut. Porovnání všech popsaných hodnot parametru gamma viz 

následující obrázky (Obrázek 15, Obrázek 16 a Obrázek 17). [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Parametr gamma = 0 v L*a*b* prostoru, kde L* je 50 

Obrázek 16: Parametr gamma = 0,1 v L*a*b* prostoru, kde L* je 50 
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Obrázek 17: Parametr gamma = 1 v L*a*b* prostoru, kde L* je 50 



20 
 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité materiály a přístrojové vybavení 

3.1.1 Vzorky 

Všechny vzorky byly zhotoveny firmou Fomei, s. r. o., v Hradci Králové. Celkem bylo testováno 

23 různých vzorků, které se lišily inkoustovou sadou, tiskárnou, papírem, použitým base 

médiem v ovladači a kvalitou tisku. Vše je znázorněno v následující tabulce (Tabulka 1). 

Pouze poslední vzorek s označením Z byl pro porovnání zhotoven mokrým procesem RA-4. 

Pro jeho výrobu byl použit minilab Noritsu QSS3701, vývojka Kodak Ektacolor Prime SP a papír 

Kodak Professional Endura Premier glossy. V minilabovém softwaru byly vypnuté veškeré 

korekce. 

 
Tabulka 1: Přehled použitých materiálů, přístrojů a nastavení pro výrobu vzorků 

 inkoustová sada tiskárna papír 
base médium 

v ovladači 
kvalita 
tisku 

A LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Baryta 

SILK 310 
Photo Paper Pro 

Platinum 
nejvyšší 

B LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Baryta 

MONO 290 
Photo Paper Pro 

Platinum 
nejvyšší 

C LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Cotton 

Smooth 240 
Matte Photo Paper nejvyšší 

D LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Canvas 

Matt 390 
Plátno nejvyšší 

E LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Chrome 

Film 215 II 
Photo Paper Plus 

Glossy II 
nejvyšší 

F LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
PRO Pearl 265 

Photo Paper Pro 
Luster 

nejvyšší 

G LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Portrait Matt 230 Matte Photo Paper nejvyšší 

H LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Portrait Matt 

Warmtone 230 
Matte Photo Paper nejvyšší 

J 6L CMYKIcIm EPSON L1800 PRO Pearl 265 
Epson Premium 

Semigloss 
vysoká 

K 6L CMYKIcIm EPSON L1800 Portrait Matt 230 Epson Matte vysoká 

L 4G: K pigment 
Canon PIXMA 

G2400 
PRO Pearl 265 

Photo Paper Pro 
Luster 

vysoká 

M 4G: K pigment 
Canon PIXMA 

G2400 
Portrait Matt 230 Matte Photo Paper vysoká 

O UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Baryta 

SILK 310 
Epson Premium Luster 

Photo Paper 
nejvyšší 

P UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Baryta 

MONO 290 
Epson Premium Luster 

Photo Paper 
nejvyšší 

Q UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Cotton 

Smooth 240 
Epson Archival Matte 

Paper 
nejvyšší 

R UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Canvas 

Matt 390 
Epson Canvas Matte nejvyšší 
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S UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Chrome 

Film 215 II 
Epson Premium 

Semigloss Photo Paper 
nejvyšší 

T UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
PRO Pearl 265 

Epson Premium 
Semigloss Photo Paper 

nejvyšší 

U UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Portrait Matt 230 

Epson Archival Matte 
Paper 

nejvyšší 

V UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Portrait Matt 

Warmtone 230 
Epson Archival Matte 

Paper 
nejvyšší 

X UltraChrome D6 
EPSON SureLab 

D3000 
LAB Pearl 265 

Professional Paper For 
SureLab (Luster) 

High 
Image 
Quality 

Y UltraChrome D6 
EPSON SureLab 

D3000 
LAB Matte 230 

Professional Paper For 
SureLab (Matte) 

Standard 

 

Od každého vzorku byly vytištěny tři kopie. Dvě z nich byly využity pro zrychlený 

a dlouhodobý experiment, třetí zbývající byl uschován v temnu.  

Pro testování byly použity vzorky s natištěným testovacím obrazcem i1 RGB Target 1.5, 

viz Obrázek 18. Celková velikost testovací škály je 20,7 х 14,7 cm a rozměry jednotlivých 

barevných políček jsou 1,15 х 0,9 cm. Testovací obrazec má celkem 288 barevných polí, které 

jsou náhodně rozmístěny do šestnácti řad a osmnácti sloupců. Každé políčko má přesně 

určené svoje RGB souřadnice. Například pole A1, které je černé, má hodnoty RGB 0,0,0, bílé 

pole K6 má 255,255,255. Všechna ostatní barevná pole jsou tvořena různými kombinacemi 

RGB souřadnic 0, 51, 102, 153, 204, 221 a 255.  

 

 
Obrázek 18: Testovací obrazec i1 RGB Target 1.5 [29] 
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3.1.2 Zařízení 

Sluneční komora Q-Sun Xenon Test Chamber Model Xe-1-B/S 

Tento přístroj dokáže velmi spolehlivě imitovat celé spektrum slunečního záření, a proto 

je vhodný pro testy urychleného stárnutí. Záření produkuje vzduchem chlazená xenonová 

lampa, která vyzařuje i při nižších vlnových délkách, než jaké jsou přítomné na zemi. Z toho 

důvodu musí být toto záření filtrováno různými filtry. Nejčastěji využívané jsou indoor 

a outdoor filtry, které se liší počáteční propouštěcí vlnovou délkou. 

Kalibrační radiometr Q-Panel CR20 

Tento radiometr je dodávaný speciálně pro měření a kalibraci intenzity záření sluneční komory 

Q-Sun. Po vložení UV senzoru do sluneční komory měří intenzitu záření xenonové lampy 

a odrazy od prostoru komory. Aktuální hodnota intenzity záření je zobrazena na displeji. 

Používají se tři typy senzorů podle jejich citlivosti a to 340 nm (outdoor), 420 nm (indoor) 

nebo snímající celou UV oblast. 

Spektrofotometr i1 Basic Pro 

Kalibrační zařízení pro profilaci monitorů, projektorů a tiskáren. Jeho základními parametry 

jsou geometrie měření 45°/0°, frekvence až 200 měření za sekundu, minimální velikost 

měřeného pole 7 х 10 mm a spektrální rozsah 380 - 730 nm v krocích po 10 nm. Softwarem 

pro správu barev je i1Profiler. Součástí spektrofotometru je také držák na monitor, skenovací 

pravítko a skenovací deska, target pro kontrolu barev.  

3.1.3 Software 

Microsoft® Office Word 

Microsoft® Office Excel 

i1Profiler 

MATLAB 

3.2 Experiment 

3.2.1 Dlouhodobé testování 

Testovací terče byly nejprve proměřeny spektrofotometrem v programu i1 Profiler (ukázka viz 

Obrázek 19). Jejich odrazová spektra, hodnoty L*a*b* a XYZ byla ukládána do textových 

souborů pod číslem 1. Pro každý vzorek byla vytvořena vlastní složka s jeho názvem, kam byla 

dále ukládána i všechna nadcházející měření. Následně byly vzorky nalepeny do obrazových 

rámů a pověšeny na slunečné chodbě vedle laboratoře fotochemie na fakultě chemické VUT 

v Brně. Poté byly testovací targety měřeny jednou za měsíc. Celková délka dlouhodobého 

testu byla jeden rok.  
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Obrázek 19: Měření odrazových spekter pomocí spektrofotometru i1 Basic Pro 

3.2.2 Zrychlené testování 

Před prvním testováním bylo nutné ve sluneční komoře Q-Sun Xenon Test Chamber Model Xe-

1-B/S vyměnit xenonovou výbojku za novou, denní filtr za okenní a přístroj zkalibrovat. Přístroj 

je popsaný na následujícím obrázku (Obrázek 20). 

Pro zrychlené testování byl kvůli malé kapacitě sluneční komory nejprve vybrán menší počet 

vzorků, které měly podle prvotních výsledků dlouhodobého testování vykazovat různé typy 

chování. Během testování ale bohužel selhala sluneční komora a byly otestovány pouze 

tři vzorky D, M a Z. Vzorek Z byl zhotovený klasickým mokrým procesem a degradoval ze všech 

Obrázek 20: Popis sluneční komory Q-Sun [30] 
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vzorků nejpomaleji. Vzorek M naopak zastupoval skupinu nejrychleji blednoucích vzorků 

a vzorek D byl někde uprostřed.  

Terče byly opět nejprve změřeny spektrofotometrem a jejich odrazová spektra a další 

hodnoty byly opět ukládány do vlastních složek. Po prvním proměření byly targety pomocí 

magnetů připevněny na podložku, která byla vložena do sluneční komory s novou xenonovou 

výbojkou a okenním filtrem.  

Podmínky testování, které byly nastavené na sluneční komoře jsou znázorněny v následující 

tabulce (Tabulka 2). Vzorky byly vždy ozařovány 18 hodin a následovala šestihodinová pauza, 

během které byly vzorky opět proměřeny. Každý vzorek byl spektrofotometrem měřen vždy 

pouze jednou kvůli velkému počtu vzorků a časové náročnosti experimentu. Při vracení vzorků 

zpět na podložku, byly otáčeny o 180° po směru hodinových ručiček, kvůli vyrovnání intenzity 

dopadajícího záření. Takto bylo naměřeno deset po sobě jdoucích hodnot, které byly 

vyhodnoceny. 

 
Tabulka 2: Nastavení všech parametrů sluneční komory při urychleném stárnutí 

Parametr Hodnota  

Teplota černého panelu 63 °C 

Intenzita ozáření při 420 nm 0,9 W·m-2 ·nm-1 

Doba ozáření 18 h 

Doba temna 6 h 

3.2.3 Zpracování dat 

Do programu MATLAB byly načteny všechny textové soubory s naměřenými daty od jednoho 

vzorku. Do příkazového řádku bylo zadáno GamutMenuNew a otevřelo se nové okno s tímto 

názvem. V něm byl nastaven parametr gamma na hodnotu 0,1 a měrná světlost L* 

na hodnotu 50. Díky tomu bylo možné zobrazit 2D a 3D modely změny objemu a zjistit reálné 

i relativní objemy barvových gamutů v jednotlivých časech expozice, které se ukládaly 

do nového textového souboru s názvem gamut_volume. 

Z naměřených dat byly vyloučeny všechny odlehlé výsledky. Nejčastější odchylkou mohl být 

nepřesný posun spektrofotometru po jednotlivých řádcích barevného targetu. Tato chybná 

měření byla rozpoznána při zobrazení závislosti objemu barvového gamutu na době ozáření 

v okně MATLABu.  

Pro vyhodnocení dlouhodobého testování bylo nutné zjistit reálné dávky slunečního záření 

ve venkovním prostředí za jednotlivé měsíce. Tyto údaje byly získány z brněnské pobočky 

Českého hydrometeorologického ústavu z oddělení meteorologie a klimatologie. Tato získaná 

data jsou znázorněna na následujícím obrázku (Obrázek 21).  

Získané veličiny byly udávány v kWh·m-2, proto i celá práce a její výsledky jsou zpracovány 

v těchto jednotkách. Pokud by bylo nutné převést hodnoty na kJ·m-2, stačilo by data pouze 

vynásobit číslem 3600. 

Díky údajům z ČHMÚ mohla být vypočítána globální solární irradiance ve venkovním 

prostředí po jednotlivých měřeních, která byla následně použita do grafů závislosti 

normalizovaného objemu gamutu na globální solární irradianci ve venkovním prostředí. 
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Celková globální solární irradiance ve venkovním prostředí po jednom roce expozice 

byla 1225,6 kWh·m-2. 

 

 
Obrázek 21: Přehled měsíčních úhrnů globálního slunečního záření ve venkovním prostředí v měsících, 

ve kterých probíhalo dlouhodobé testování světlostálosti 

U zrychleného testování bylo vypočítání celkové dávky ozáření ještě složitější. Pro výpočty 

bylo nutné napasovat spektrum xenonové výbojky dodané výrobcem sluneční komory 

na spektrum xenonové výbojky při testovacích podmínkách a zjistit celkovou intenzitu ozáření. 

Nejprve bylo nutné získat přesné spektrum xenonové výbojky s okenním filtrem ve sluneční 

komoře. Toto spektrum zobrazuje už Obrázek 3. Hodnoty jsou už od výrobce udávané pouze 

do 800 nm, což je ale pro výpočty dostatečné, protože vyšší vlnové délky už mají velmi malou 

energii a degradaci téměř neovlivňují, a navíc byla během celého testování nastavena teplota 

na 63 °C.  

Ve spektru byla vyhledána intenzita vlnové délky 420 nm, která byla 1,29 W·m-2, 

ale při testování byla na této vlnové délce intenzita pouze 0,9 W·m-2. Proto byla intenzita 

při testování 𝐸T,420 vydělena intenzitou od výrobce 𝐸V,420 podle rovnice (11). Následně bylo 

touto vypočítanou konstantou vynásobeno celé spektrum (viz rovnice(12)), a díky tomu 

se na 420 nm hodnota intenzity ozáření 𝐸T,𝑖 rovnala 0,9 W·m-2. Toto nové spektrum bylo 

sesumováno od 265 nm do 800 nm dle rovnice (13) a výsledkem byla celková intenzita 

ozáření 𝐸T , která byla 407,4 W·m-2. Pro výpočet dávky ozáření stačí pouze vynásobit intenzitu 

ozáření 𝐸T časem t (rovnice (14)). 

 

𝐸T,420 

𝐸V,420 
=

0,9

1,29
= 0,697 (11) 

𝐸T,𝑖 = 𝐸V,𝑖 ∙ 0,697 (12) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

M
ěs

íč
n

í ú
h

rn
y 

gl
o

b
ál

n
íh

o
 z

ář
en

í(
kW

h
/m

2 )



26 
 

𝐸T = ∑ 𝐸T,𝑖

800 nm

265 nm

= 407,4 W ∙ m−2 (13) 

𝐻T = 𝐸T ∙ 𝑡 
(14) 

3.2.4 Vyhodnocení zpracovaných dat 

Výsledkem zpracování všech dat jak dlouhodobého, tak zrychleného testování jsou grafy 

závislosti normalizovaného objemu barvového gamutu na globální solární irradianci 

ve venkovním prostředí (dlouhodobý test), nebo na dávce ozáření 265–800 nm (zrychlený 

test). Tato závislost byla proložena lineární regresí, kde tato přímka procházela počátečním 

bodem 1 na ose y, tím byla získána rovnice přímky ve tvaru (15). 

 

𝑦 = −𝑎𝑥 + 1 (15) 

Získaná konstanta a je směrnicí této přímky a lze ji také chápat jako rychlostní parametr 

blednutí obrazu. Tato hodnota se vypočítá podle rovnice (16). Rychlostní parametr 

je analogický k rychlostní konstantě degradačního procesu, avšak dává se přednost jeho 

odlišnému pojmenování, protože je vypočítán na základě dávky ozáření, nikoliv času. Míra 

vhodnosti (S) proložení dat danou přímkou je dána rovnicí (17). Když se hodnota S blíží nule, 

pak je použití lineární regrese vhodné. Pokud je míra vhodnosti 𝑆 = 0, pak hodnoty leží přímo 

na přímce lineární regrese. Pokud je ale 𝑆 = 1, pak hodnoty nemají s přímkou lineární regrese 

žádný vztah. 
 

𝑎 =
∑ 𝑥𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1

 (16) 

𝑆 = √
1

𝑁
∑

(1 − 𝑎𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑦𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 (17) 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Dlouhodobé testování 

Na následujících obrázcích jsou zpracovány výsledky celého testování 23 vzorků jako závislost 

úbytku normalizovaného objemu gamutu každého z nich na globální solární irradianci ve 

venkovním prostředí. Data jsou proložena přímkou lineární regrese a rovnice přímky spolu 

s mírou vhodnosti proložení dat touto přímkou jsou zapsány pod přímkou. Na každém z těchto 

obrázků je v pravém horním rohu označen vzorek podle tabulky v kapitole 3.1.1 (Tabulka 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 22: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na globální solární irradianci ve venkovním 
prostředí 
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Obrázek 23: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na globální solární irradianci ve venkovním 
prostředí 
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Obrázek 24: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na globální solární irradianci ve venkovním 
prostředí 
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Obrázek 25: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na globální solární irradianci ve venkovním 
prostředí 
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Vzorky L a M oproti ostatním vzorkům degradovaly mnohem rychleji. Zbývající vzorky totiž 

nedosáhly většího poklesu normalizovaného objemu barvového gamutu než 0,8. Proto byla 

u těchto dvou atypických vzorků přímka lineární regrese proložena pouze lineárním úsekem. 

Pokud by byla provedena lineární regrese pro celé měření, docházelo by ke zkreslení výsledků, 

protože při výrazném zmenšení objemu gamutu by se mohly i ostatní vzorky chovat jinak, než 

byl jejich původní trend. 

Na obrázcích lze velmi dobře pozorovat lineární trend poklesu objemu gamutu. Nepatrné 

odchylky od linearity nastávají zejména od devátého měření, což je podle obrázku (Obrázek 

21) v zimních měsících. To může být způsobeno zejména proměnlivými teplotami a vyšší 

vlhkostí v tomto období. Například během vánočních svátků se v prostorách školy, 

kde probíhalo měření, vůbec netopí.  

Pro porovnání vzorků byla u každého vzorku vypočítána směrnice přímky lineární regrese. 

Tato směrnice může být chápána jako rychlostní parametr zmenšování objemu barvového 

gamutu. Rychlostní parametr nemůže být považován za pravou rychlostní konstantu, protože 

rychlostní konstanta je udávaná za jednotku času a v této práci je udávaná za určitou dávku 

ozáření. Zjištěné rychlostní parametry byly porovnány v následujícím grafu (Obrázek 27).  

Jednoznačně nejhorší výsledky měly vzorky L a M, což jsou vzorky, na které byla použita 

inkoustová sada 4G založená na CMY barvivových inkoustech a K pigmentu. Naopak nejlepších 

výsledků dosahoval vzorek Z vyrobený RA-4 procesem. Konkurovat by mu mohly ještě vzorky 

P, O, Y a B. Tyto výsledky byly barevně zpracovány v následující tabulce (Tabulka 3), 

kde nejlepší vzorky byly podbarveny zeleně a měly rychlostní parametr menší než 0,00007 

a nejhorší vzorky byly podbarvené červeně a měly rychlostní parametr větší než 0,0002. 
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Obrázek 26: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na globální solární irradianci ve venkovním 
prostředí 
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Obrázek 27: Porovnání rychlostních parametrů zmenšování gamutu všech vzorků dlouhodobého testování 

Tabulka 3: Barevné znázornění výsledků dlouhodobého testování; zeleně podbarvené nejlepší, žlutě průměrné 
a červeně podbarvené nejhorší vzorky 

 inkoustová sada tiskárna papír 
base médium 

v ovladači 
kvalita 
tisku 

A LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Baryta 

SILK 310 
Photo Paper Pro 

Platinum 
nejvyšší 

B LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Baryta 

MONO 290 
Photo Paper Pro 

Platinum 
nejvyšší 

C LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Cotton 

Smooth 240 
Matte Photo Paper nejvyšší 

D LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Canvas 

Matt 390 
Plátno nejvyšší 

E LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Collection Chrome 

Film 215 II 
Photo Paper Plus 

Glossy II 
nejvyšší 

F LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
PRO Pearl 265 

Photo Paper Pro 
Luster 

nejvyšší 

G LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Portrait Matt 230 Matte Photo Paper nejvyšší 

H LUCIA PRO 
Canon iPF PRO-

1000 
Portrait Matt 

Warmtone 230 
Matte Photo Paper nejvyšší 

J 6L CMYKIcIm EPSON L1800 PRO Pearl 265 
Epson Premium 

Semigloss 
vysoká 

K 6L CMYKIcIm EPSON L1800 Portrait Matt 230 Epson Matte vysoká 

L 4G: K pigment 
Canon PIXMA 

G2400 
PRO Pearl 265 

Photo Paper Pro 
Luster 

vysoká 

M 4G: K pigment 
Canon PIXMA 

G2400 
Portrait Matt 230 Matte Photo Paper vysoká 

O UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Baryta 

SILK 310 
Epson Premium Luster 

Photo Paper 
nejvyšší 

P UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Baryta 

MONO 290 
Epson Premium Luster 

Photo Paper 
nejvyšší 
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Q UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Cotton 

Smooth 240 
Epson Archival Matte 

Paper 
nejvyšší 

R UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Canvas 

Matt 390 
Epson Canvas Matte nejvyšší 

S UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Collection Chrome 

Film 215 II 
Epson Premium 

Semigloss Photo Paper 
nejvyšší 

T UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
PRO Pearl 265 

Epson Premium 
Semigloss Photo Paper 

nejvyšší 

U UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Portrait Matt 230 

Epson Archival Matte 
Paper 

nejvyšší 

V UltraChrome HD 
EPSON SureColor 

P800 
Portrait Matt 

Warmtone 230 
Epson Archival Matte 

Paper 
nejvyšší 

X UltraChrome D6 
EPSON SureLab 

D3000 
LAB Pearl 265 

Professional Paper For 
SureLab (Luster) 

High 
Image 
Quality 

Y UltraChrome D6 
EPSON SureLab 

D3000 
LAB Matte 230 

Professional Paper For 
SureLab (Matte) 

Standard 

 způsob tisku minilab papír vývojka korekce 

Z 
mokrý proces 

RA-4   
Noritsu QSS3701 

Kodak Professional 
Endura Premier 

glossy 

Kodak Ektacolor 
Prime SP 

vypnuté 

4.2 Zrychlené testování 

Výsledky zrychleného testování byly zpracovány velmi podobně jako u dlouhodobého testu. 

Liší se pouze v ose x, kde je zobrazována skutečná dávka ozáření od 265 do 800 nm. V každém 

grafu je v pravém horním rohu označen název vzorku podle tabulky uvedené v kapitole 3.1.1 

(Tabulka 1). 

Vzorek M opět degradoval mnohem rychleji než ostatní, a proto u tohoto vzorku byla 

vypočítána a znázorněna lineární regrese pouze pro první tři body meření, kde byl úsek ještě 

lineární. V této oblasti je normalizovaný objem barvového gamutu podobně velký jako 

u ostatních vzorků. 
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Obrázek 28: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na dávce ozáření od 265 do 800 nm 
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Opět byly porovnány rychlostní parametry zmenšování objemu gamutu u všech tří vzorků 

(Obrázek 30). Degradace vzorku M opět převažuje všechny ostatní.  

 

 
Obrázek 30: Porovnání rychlostních parametrů zmenšování objemu gamutu všech vzorků zrychleného testování 

4.3 Porovnání obou testů 

Po zpracování dat obou testů byly výsledky stejných vzorků porovnány. Absolutní porovnání 

v tomto případě není možné, protože osa x poskytovala v obou testech odlišné informace, 

které nelze objektivně přepočítat na stejné veličiny a porovnat.  

Na následujících obrázcích lze vizuálně pozorovat rozdíly ve ztrátě barevnosti každého vzorku 

při různém způsobu testování. Výpočet objemu gamutu a jeho zobrazení se provádělo 

s hodnotou parametru gamma 0,1. U 2D zobrazení byla hodnota měrné světlosti L* nastavena 

na 50. Černá čára představuje objem gamutu na počátku testování a bílá čára je objem gamutu 

po jeho ukončení. 
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Obrázek 29: Závislost normalizovaného objemu barvového gamutu na dávce ozáření od 265 do 600 nm 
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Obrázek 31: Porovnání průběhů degradace dvou testů ve 2D a*b* zobrazení vzorku D, kdy L* = 50; Černá linka 
je původní objem gamutu před začátkem testování a bílá je objem gamutu po ukončení testování; 
nahoře dlouhodobý test, dole zrychlený test 
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Obrázek 32: Porovnání průběhů degradace dvou testů ve 3D L*a*b* zobrazení vzorku D; větší a transparentní 
obrys je objem gamutu před začátkem testování, menší a barevné těleso je objem po ukončení 
testování; nahoře dlouhodobý test a dole zrychlený test 
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Obrázek 33: Porovnání průběhů degradace dvou testů ve 2D a*b* zobrazení vzorku M, kdy L* = 50; Černá linka 
je původní objem gamutu před začátkem testování a bílá je objem gamutu po ukončení testování; 
nahoře dlouhodobý test, dole zrychlený test 
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Obrázek 34: Porovnání průběhů degradace dvou testů ve 3D L*a*b* zobrazení vzorku M; větší a transparentní 
obrys je objem gamutu před začátkem testování, menší a barevné těleso je objem po ukončení 
testování; nahoře dlouhodobý test a dole zrychlený test 
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Obrázek 35: Porovnání průběhů degradace dvou testů ve 2D a*b* zobrazení vzorku Z, kdy L* = 50; Černá linka 
je původní objem gamutu před začátkem testování a bílá je objem gamutu po ukončení testování; 
nahoře dlouhodobý test, dole zrychlený test 



40 
 

  

Obrázek 36: Porovnání průběhů degradace dvou testů ve 3D L*a*b* zobrazení vzorku Z; větší a transparentní 
obrys je objem gamutu před začátkem testování, menší a barevné těleso je objem po ukončení 
testování; nahoře dlouhodobý test a dole zrychlený test 
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Z obrázků lze vysledovat, že u inkoustových výtisků se pokaždé alespoň nepatrně zmenšuje 

objem gamutu a jako první se ztrácejí nejčastěji červené a purpurové odstíny. Naopak u vzorku 

Z vyrobeného RA-4 procesem je změna objemu gamutu minimální a celý barvový gamut 

se posouvá k teplejším červeným odstínům do kladnějších hodnot chromatické osy a*. 

Jednotlivé testy světelného stárnutí nemohly být z hlediska reciprocity přesně porovnány. 

Proto byl k alespoň trochu přesnějšímu posouzení použit vzorek Z, který v obou testech 

vykazoval nejmenší degradaci a byl tedy brán jako standard. Rychlostní parametr zmenšování 

objemu barvového gamutu vzorku (𝑎X) byl vždy podělen rychlostním parametrem vzorku Z 

(𝑎Z) podle rovnice (18). Výsledkem bylo relativní porovnání rychlostních parametrů 

vztažených ke standardu Z z obou prováděných testů (Obrázek 37). 

Z grafu je patrné, že výsledky zrychleného testování neodpovídají přirozenému stárnutí 

vzorků. Jednoznačně zde tedy selhává zákon reciprocity popsaný v kapitole 2.8.3. 

Při zrychleném testování dochází při vyšší intenzitě za kratší čas k menšímu poškození vzorku 

než za běžných podmínek. Udává tedy falešně pozitivní výsledky a nelze ho používat 

k predikcím reálné životnosti inkoustových výtisků. Je vhodný pouze k porovnávání 

světlostálosti materiálů mezi sebou. 
 

𝑎rel =
𝑎X

𝑎Z
 (18) 

 

  
Obrázek 37: Relativní porovnání rychlostního parametru dlouhodobého a zrychleného testování 
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5 ZÁVĚR 

V této diplomové práci bylo provedeno dlouhodobé a zrychlené testování světlostálosti 

barevných digitálních výtisků.  

Přirozené testování probíhalo na chodbě fakulty chemické VUT v Brně přesně jeden rok. 

Testovací targety byly pravidelně každý měsíc měřeny spektrofotometrem a ze získaných 

reflektančních spekter byly vypočítány kolorimetrické veličiny L*a*b*. Z těchto hodnot byly 

dále zobrazeny barvové gamuty a jejich zmenšování objemu. Závislost normalizovaného 

objemu gamutu na globální solární irradianci ve venkovním prostředí byla proložena přímkou 

lineární regrese a směrnice přímky udávala rychlostní parametr degradace. Důležité měsíční 

hodnoty globální solární irradiance ve venkovním prostředí byly získány od Českého 

hydrometeorologického ústavu. 
Výsledné rychlostní parametry lze považovat za nepravé rychlostní konstanty a na základě 
jejich porovnání bylo zjištěno, že vzorky L a M degradují mnohem rychleji než ostatní. Tyto 
dva výtisky měly společnou tiskárnu Canon PIXMA G2400 a inkoustovou sadu 4G, která 
obsahovala částice pigmentu K a barvivové inkousty CMY. Naopak nejlépe si během testování 
vedl vzorek Z zhotovený mokrým procesem RA-4.  

Dále byl proveden zrychlený experiment světlostálosti vybraných vzorků ve sluneční komoře. 

Kvůli poruše sluneční komory během experimentu byla otestována a zpracována data pouze 

tří barevných výtisků. Celkem byl každý testovaný vzorek exponován ve sluneční komoře 

s xenonovou výbojkou 162 hodin a po každém osmnáctihodinovém cyklu ozáření byl 

v šestihodinové fázi tmy proměřen spektrofotometrem. Poté byla data zpracovávána stejně 

jako u dlouhodobého testu. Odlišnost nastala u výpočtu rychlostního parametru, kde přímka 

lineární regrese byla proložena grafem závislosti normalizovaného objemu gamutu na dávce 

ozáření v rozmezí od 265 do 800 nm. Rychlostní parametry byly porovnány mezi sebou a opět 

se potvrdilo, že nejméně degraduje vzorek Z a nejvíce vzorek M. 

Poté byla tato testování porovnána. Z relativního porovnání rychlostních parametrů vyplývá, 

že selhal reciproční zákon a při běžných podmínkách inkoustové výtisky degradují rychleji, 

než když je stejná dávka ozáření nasimulována ve sluneční komoře. Zrychlené testování tedy 

není vhodné k odhadu reálné životnosti inkoustových fotografií. 

Z výsledků obou testů vyplývá, že vzorky L a M nejsou vhodné pro archivní skladování. 

Některé odolnější vzorky by bylo vhodné podrobit ještě větší dávce ozáření pro zjištění 

přesnějšího průběhu degradace, ale kvůli časové náročnosti testu a provozním nákladům 

to tato práce neumožňovala. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

a směrnice přímky lineární regrese, rychlostní parametr blednutí 

aX rychlostní parametr blednutí jiného testovaného vzorku  

aZ rychlostní parametr blednutí vzorku Z 

a* chromatická osa zelenočervená barvového prostoru CIE L*a*b* 

b* chromatická osa modrožlutá barvového prostoru CIE L*a*b* 

c rychlost světla 

CIE Mezinárodní komise pro osvětlování (Commision Internationale de 

l`Éclairage) 

CMYK azurová, purpurová, žlutá, černá 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

E intenzita ozáření 

ET intenzita ozáření při testování 

EV intenzita ozáření udávaná výrobcem 

∆𝐸ab
∗  barvová odchylka 

FB fiber based, barytová podložka 

FCH Fakulta chemická 

h Planckova konstanta 

H dávka ozáření 

ICC International Color Consortium 

IČ infračervený 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

k normalizační faktor 

λ vlnová délka 

L* achromatická osa měrné světlosti barvového prostoru CIE L*a*b* 

N počet měření 

Q energie fotonu 

R (λ) spektrální distribuce osvětlení 

RA-4 mokrý proces výroby barevných fotografií 

RC resin coated, papír oboustranně potažený polyethylenem, 

RGB červená, zelená, modrá 

S míra vhodnosti proložení dat danou přímkou 

S (λ) spektrální odrazivost objektu 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným 
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t čas 

t0 počáteční čas 

UV ultrafialový 

UV-A  oblast spektra od 315–400 nm 

UV-B oblast spektra od 280–315 nm 

UV-C oblast spektra s vlnovou délkou nižší než 280 nm 

VIS viditelný 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

�̅�, �̅�, 𝑧̅ trichromatické členitele 

X, Y, Z trichromatické složky 

 


