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ABSTRAKT 

Práce se zabývá nekonvenčními způsoby měření fotometrických veličin, vycházející z jasové 
analýzy vytvořené digitální fotografie běžně dostupného fotoaparátu. V první části práce je 
uveden přehled současných metod měření ve fotometrii, základní fotometrické veličiny a nutné 
přístrojové vybavení potřebné k jejich změření. 

Těžiště práce je soustředěno na popis problémů spojených se stanovením správné hodnoty 
jasu z digitální fotografie. Popisuje zejména korekční závislosti a postupy výpočtu jasových 
poměrů stanovované z jednotlivých snímků. 

Poslední část pojednává o možném využití v praxi, zejména při jasové analýze objektů, 
svítidel a světelných zdrojů. Rovněž se zabývá alternativním popisem svítidel a světelných zdrojů 
nahrazující čáry svítivosti apod. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  jasová analýza, jasový analyzátor, digitální fotografie, fotometrická 

měření 
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ABSTRACT 

This thesis deals with an unconventional possibility of measuring photometric values and the 
work is based on analysis of luminance made by commercially available digital photo camera. In 
the first part is represent an overview of current methods for measuring the photometry. You also 
can see the basic photometric values and required instrumentation needed to measure them. 

 The focus of the work is concentrated on the description of the problems associated with 
setting the correct luminance of digital photography. It describes the dependency and correction 
procedures for calculating fixed luminance ratios of the individual images. 

 The last part of this thesis is devoted to the possible use in practice, especially in the analysis 
of luminance of objects, luminaires and light sources. It also deals with an alternative description 
of luminaire and light sources to replace the luminous intensity curve etc. 

 

 

 

KEY WORDS:  luminance analysis, luminance analyzer, digital photography, 

photometry 
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U Úhlopříčka snímače m 

v rychlost m·s-1 

Y Žlutá  

ZU Zorný úhel ° 

α Odklon odraženého paprsku ° 

γ odklon plochy od normály ° 

δ Obecná odchylka  

Θ úhel dopadu paprsku do objektivu ° 

λ Vlnová délka m 

π konstanta 3,14159….  

ρ koeficient odraznosti  

τ Koeficient propustnosti  

Φ Světelný tok lm 

Φe Zářivý tok W 

Ω Prostorový úhel sr 
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1 ÚVOD 
Denní světlo je nenahraditelným artiklem při osvětlování interiérů, jelikož při jeho správném 

využití lze zajistit ideální světelné podmínky pro zrakovou činnost a minimalizovat tak 
energetické nároky [40]. Dále hraje velmi významnou úlohu při vlivu na fyziologické a 
psychologické stavy nejen člověka, ale i všech živých organismů. Jednou z možností, jak zvýšit 
hladinu denního osvětlení uvnitř budov, je samozřejmě použití oken a v současné době i použití 
moderních světlovodů [60]. 

Běžně se ale stává, že samostatné denní světlo nestačí pro dosažení hygienicky požadované 
hladiny a kvality osvětlení uvnitř budov, obzvláště při požadavku na noční provoz, a proto je 
potřeba toto světlo doplnit umělým. Potom při návrhu umělého osvětlení ve vnitřním prostoru je 
potřeba sledovat úroveň a rozložení denního osvětlení v souladu s normou ČSN 730580-1 „Denní 
osvětlení budov – Základní požadavky“, případně s dalšími normami připojenými s čísly 2, 3, 4. 
Tato úroveň je rozhodující pro volbu parametrů a funkci osvětlovací soustavy umělého osvětlení 
[40]. Ta využívá pro své napájení výhradně elektrickou energii.  

V současné době je ve světě elektřina vyráběna z více než 44% výhradně v uhelných 
elektrárnách, což v sobě skrývá ekologickou zátěž v podobě vypouštění skleníkových plynů do 
ovzduší. V České Republice je podíl uhelných elektráren na výrobě elektrické energie přibližně 
50% [67]. Jelikož, jak je známo, elektřinu nelze vyrobit do zásoby, musí se aktuální spotřeba 
rovnat výrobě. Proto je důležité s elektřinou hospodárně a šetrně nakládat, zamezit zbytečnému 
plýtvání a tím i zmírnit ekologické dopady, které v sobě výroba elektrické energie nese. 

 Jedním z kroků, jak vyhovět předcházejícímu tvrzení, je správné a hospodárné navrhování 
osvětlovacích soustav, které tvoří v evropském měřítku spotřeby elektrické energie přibližně 14% 
díl. V České Republice je podíl osvětlovacích soustav na spotřebě tvoří přibližně 11%. Pokud 
uvážíme, že průměrná roční spotřeba v roce 2006 činila v ČR přibližně 59,4TWh, byla spotřeba 
elektrické energie pro osvětlování 6,5TWh [72]. Proto je na místě navrhovat osvětlovací soustavy 
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přesvětlování a potažmo i ke zbytečnému plýtvání 
elektrickou energií. 

K tomu, abychom mohli takovou osvětlovací soustavu správě navrhnout, je zapotřebí 
kvalitně a správně změřit všechny fotometrické veličiny všech složek, uplatňujících se při návrhu 
osvětlovací soustavy a při hodnocení její kvality a vlivu na životní prostředí. Jelikož taková 
měření  s sebou nesou poměrně značnou časovou náročnost, je žádoucí měřící proces podstatně 
urychlit a to nejméně při zachování současné kvality měření. Takové měření nepřinese jenom 
urychlení celého měřícího cyklu a tím i zlevnění celých služeb, ale přispěje ke snížení chyby 
měření způsobené tepelným driftem všech materiálů vstupujících do měření. 
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2 KONVENČNÍ MĚŘENÍ 
Všechna dosavadní fotometrická měření vychází z nezbytné znalosti světelných veličin 

vstupujících do měřícího cyklu. Z hlediska měření by se daly měřící metody rozdělit na dvě části, 
a to na subjektivní a objektivní. V dnešní době jsou subjektivní metody měření masivně 
vytlačovány objektivními metodami, kde lidské oko jako vyhodnocovacího senzoru nahrazují 
fotočlánky s charakteristikou blížící se spektrální citlivosti lidského oka. 

 

Obr. 2-1 Spektrální citlivost lidského oka [28] 

 

Z hlediska vlastního měření ve světelné technice rozeznáváme tři základní velké celky, do 
kterých se dají zahrnout všechna fotometrická měření, a to jsou: 

- fotometrie svítidel 

- fotometrie světelných zdrojů 

- fotometrie materiálů (odrazných, propustných, pohltivých). 

 

Další dělení lze provést z hlediska fotometrických úkonů a to: 

- obecná fotometrie 

- spektrofotometrie 

- spektroradiometrie 

- kolorimetrie. 

Ve všech těchto odvětvích můžeme nalézt celou řadu veličin, které je nutné změřit, 
chceme-li si udělat obrázek o charakteristických vlastnostech, ať už celku jako takového (např. 
osvětlovací soustava) nebo jednotlivých komponentů (např. svítidla, světelné zdroje, apod.). 
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2.1 Obecná fotometrie 
Světlo je definované jako elektromagnetické záření v rozmezí vlnových délek od 380 nm do 

780 nm detekované lidským zrakem. Protože lidské oko má v tomto rozsahu určitou spektrální 
citlivost, je nutné zářivé veličiny přepočítat na světelné (fotometrické) a ve výpočtech již s těmito 
veličinami počítat. Neopomenutelným faktem je, že světelná energie nemá, na rozdíl od fyzikálně 
měřitelné zářivé energie, žádný reálný fyzikální či mechanický ekvivalent. Proto bylo stanoveno 
předpisem a normou chování oka normálního fotometrického pozorovatele jako určitý standard 
fyzikálního přijímače světla. Od toho standardu se pak odvíjí vlastnosti měřících přístrojů ve 
fotometrii [3][74][32][79]. 

2.1.1 Světelný tok (světelný výkon) 

Označení:  Φ 

Jednotka:  lm (lumen) 

Světelný tok udává výkon světelného zdroje v ekvivalentu, jež je možné psychosenzoricky 
vyhodnotit lidským zrakem. Jeho jednotkou je lumen, jehož velikost lze definovat jako 1/683W 
monochromatického záření s frekvencí 540·1012 Hz, což je frekvence, při které má oko 
normálního fotometrického pozorovatele stanovenu nejvyšší účinnost optického záření rovnu 
100%. Tuto veličinu můžeme stanovit dvěma způsoby. Měřením v měřící aparatuře nebo 
výpočtem z čar (křivek) svítivosti. Oba tyto postupy v sobě skrývají určitá úskalí, která je třeba 
mít v patrnosti při finálním výpočtu [3][7][74]. 

Jako měřící aparatury pro stanovení světelného toku se používá tzv. integrační fotometr 
neboli kulový integrátor (Ulbrichtova koule). 

  
Obr. 2-2 Náhledy kulových integrátorů [38][20] 

Takový přístroj musí být správně zkalibrován a musí mít stanovenou tzv. konstantu kulového 
integrátoru (lm/díl), která slouží pro přepočet indikované veličiny na hodnotu světelného toku. 
Nevýhodou tohoto měření je proměnnost vnitřního difúzního nátěru integrátoru v čase, na kterém 
závisí právě konstanta integrátoru. 

Druhou možností, jak stanovit světelný tok, je výpočet pomocí metody zonálních toků z čar 
(křivek) svítivosti. Výsledek u tohoto postupu není rovněž bez chyby a závisí na kvalitě 
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změřených čar (křivek) svítivosti. Ty jsou většinou měřeny při zanedbání fyzických rozměrů 
měřených objektů a jsou často považovány za bodové zdroje, což do výsledku zanáší určitou 
chybu. 

2.1.2 Prostorový úhel 

Označení:  Ω 

Jednotka:  sr (steradián) 

Světelný tok vychází ze zdroje v určitém prostorovém úhlu, který je v prostoru vymezen 
obecnou kuželosečkou, jejíž vrchol je v místě středu vycházejícího záření. Jednotkou 
prostorového úhlu je steradián. Jeden steradián je velikostně roven ploše 1 m2, kterou na povrchu 
koule o poloměru 1 m vytne kuželosečka s vrcholem ve středu jednotkové koule. Je tedy logické, 
že nejvyšší hodnoty prostorový úhel nabude pro celý prostor, tedy pro celý povrch jednotkové 
koule, což vyplývá ze vztahu pro povrch koule [3][7][74]. 

 4144 22  rS  (m2; m) (2.1)

 

Tato veličina se stanovuje výhradně výpočtem a je velmi důležitá při návrhu osvětlení, kde 
hraje velmi významnou roli ve stanovení počtu svítidel počítané osvětlovací soustavy a podobně. 

2.1.3 Svítivost 

Označení:  I 

Jednotka:  cd (kandela) 

Další fotometrickou veličinou je svítivost. Je to vektorová veličina a jednoduše ji lze popsat 
jako světelný tok, který projde prostorovým úhlem. Jednotkou svítivosti je kandela (z anglického 
slova „candle“ – svíčka) a patří mezi základní jednotky SI  [3][7][74]. Svítivost pak lze vypočítat 
ze vztahu 




d

d
I


 (cd; lm, sr) (2.2)

Měření této veličiny v současné době probíhá na tzv. goniofotometrech, což je zařízení, které 
umožňuje natočení měřeného objektu do stanovené polohy a dovoluje nám tak stanovit argument 
svítivosti. Modul svítivosti pak lze stanovit za pomocí vztahu (2.4) ze změřené osvětlenosti 
pomocí luxmetru umístněném ve fotometrické vzdálenosti r. Nevýhodou tohoto měření je, že 
považujeme měřené objekty za bodové zdroje a tím se dopouštíme vnesení určité chyby do 
celého výsledku. Výstupem z tohoto měřícího cyklu je téměř vždy čára (křivka) svítivosti, která 
popisuje rozložení vektoru svítivosti do prostoru. Toto měření je jedno z nejčastějších měření v 
obecné fotometrii. 
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Obr. 2-3 Goniofotometr 

2.1.4 Osvětlenost (intenzita osvětlení) 

Označení:  E 

Jednotka:  lx (lux) 

Dopadne-li světelný tok na osvětlovanou plochu, vznikne určitá osvětlenost. Je to v praxi 
nejčastěji měřená veličina, za pomocí které se dopočítávají všechny ostatní fotometrické veličiny. 
Její jednotkou je lux (lx) [3][7][74]. Osvětlenost lze vypočíst ze vztahu 

dS

d
E


  (lx; lm, m2) (2.3)

Tato veličina se v současné době měří téměř výhradně luxmetry, opatřenými kosinovým 
nadstavci, jelikož pro vnímání osvětlené plochy je nejpodstatnější normálová (kolmá) složka 
osvětlenosti. Proto pokud paprsek světla dopadá na osvětlovanou plochu pod úhlem β (úhel mezi 
paprskem a normálou plochy), lze osvětlenost vyjádřit 

cos
2r

I
E   (lx; cd, m, °) (2.4)

Jedná se o tzv. kosinový zákon. 

V praxi ovšem existují i luxmetry bez kosinového nadstavce, které se používají v 
laboratorním prostředí typicky pro měření čar (křivek) svítivosti, kde se osvětlenost přepočítává 
na svítivost pomocí vztahu (2.5). 

 

Obr. 2-4 Luxmetry [39] 
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Energie elektromagnetického záření klesá se čtvercem vzdálenosti, klesá tedy i se čtvercem 
vzdálenosti osvětlenost. Tuto závislost popisuje čtvercový zákon. Je-li osvětlenost způsobena 
zdrojem o známé svítivosti, můžeme psát vztah 

2r

I
E   (lx; cd, m) (2.5)

2.1.5 Jas 

Označení:  L 

Jednotka:  cd·m-2 (kandela na metr čtvereční) 

Pro lidské oko je nejvýznamnější veličinou jas. Tato veličina vyjadřuje množství světelného 
toku, který se odráží od daného elementu v určitém směru k místu pozorovatele. Jednotkou jasu 
je kandela na metr čtvereční. Pro praktickou představu si lze jas představit jako poměr svítivosti 
svítící plošky ku průmětné plošce této plochy na směr pozorování [3][7][74]. Může se tedy psát 




cos


dS

I
L  (cd·m-2; cd, m2, °) (2.6)

Tato veličina se v praxi měří nejčastěji jasoměry, které vyšetřují obyčejně průměrný jas v 
zorném úhlu 1°, což odpovídá prostorovému úhlu asi 0,00024 sr. 

 

Obr. 2-5 Přístroje LS-100 - digitální jasoměr Minolta a CS-100A, digitální chromametr Konica-
Minolta [39] 
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2.1.6 Světlení 

Označení:  H 

Jednotka:  lm·m-2 (lumen na metr čtvereční) 

Světlení je ekvivalentem osvětlení s tím rozdílem, že světlení definuje světelný tok z plochy 
vycházející (odražený). Jednotkou světlení je lumen na metr čtvereční, ve starší literatuře též elux  
[3][7][74]. Vztah pro světlení lze vyjádřit podle (2.7) 

dS

d
H


  (lm·m-2; lm, m2) (2.7)

Tato veličina se ve světelné technice nejčastěji stanovuje za pomocí veličin vyplývající 
z definice (2.7)  

 

2.2 Spektrofotometrie 
Spektrofotometrie vyšetřuje vlastnosti zkoumaného materiálu v určitém úseku spektra. Ve 

světelné technice se pracuje ve spektru viditelného záření tj. v úseku od 380nm do 780nm. 
Nejčastěji se v této oblasti měří odrazivost, propustnost a pohltivost materiálů uplatňujících se při 
osvětlování. V současné době jsou tyto vlastnosti měřeny na spektrofotometru s optickým 
hranolem rozkládající světlo na jednotlivé vlnové délky a CCD čip, který dokáže tyto složky 
světlo kvantifikovat. 

 

Obr. 2-6 Spektrofotometr CM-3600D [39] 

Výsledkem tohoto měření bývá velmi často stanovení integrálního koeficientu odrazivosti ρ, 
který lze z naměřených hodnot vypočítat ze vztahu (2.8) [2] 
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 (-; W, nm, -, -, W, nm, -) (2.8)
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2.3 Spektroradiometrie 
Spektroradiometrie je svým principem podobá spektrofotometrii s tím rozdílem, že 

zkoumáme spektrální vlastnosti světelných zdrojů, případně obecně zdrojů vyzařující energii. 
Výkon přenášený zářením lze definovat jako zářivý tok Фe (W), což odpovídá energii přenesené 
za jednotku času [26][27], viz vztah (2.9) 

dt

dQ

dt

dW s
e   (W; J, s) (2.9)

Pro viditelnou oblast záření se tato veličina označuje jako světelný tok Ф (lm). Energii 
vyzářenou na jednotlivých vlnových délkách lze změřit spektoradiometry s moderní optikou 
a CCD čipy. 

 

Obr. 2-7 Spektroradiometr CS-1000 [39] 

Výsledkem měření bývá většinou spektrální charakteristika např. měřeného světelného 
zdroje. 

 

2.4 Kolorimetrie 
Kolorimetrie je obecně věda, která se zabývá teorií a měřením barev. Jelikož barvy jsou úzce 

spjaty s dopadajícím, případně odraženým a generovaným světlem, patří tato věda právem do 
oblasti světelné techniky. 

 

Obr. 2-8 Trichromatický trojúhelník CIE XYZ [69] 

Pro matematický popis barev jsou používány trichromatické systémy hned několika druhů 
(RGB, XYZ, UVW, LUV, LAB, …), každý má své výhody i nevýhody a nelze říci, zda ten či 
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onen systém je lepší či horší [5]. Obecně lze konstatovat, že každý ze systémů je rozšířen do 
jiných oblastí techniky, a proto se v současné době používají všechny. Pro měření barevných 
souřadnic se používají chromametry a color analyzéry nejrůznějších provedení, např.: Obr. 2-9. 

 
Obr. 2-9 Chromametry CL-200, CS-100A a LCD Color Analyzer CA-210 [39] 
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3 CÍLE PRÁCE 
Jak již bylo naznačeno v předcházející kapitole, mezi nejčastěji měřené fotometrické veličiny 

patří bezesporu svítivost. Její směrové rozložení do prostoru popisuje čára (křivka) svítivosti a je 
jednou z charakteristických vlastností každého svítidla či světelného zdroje. Proto jejich správné 
změření přispívá nejen k přesnějším výpočtům při návrhu osvětlovacích soustav, ale i k lepšímu 
hodnocení hospodárnosti osvětlování nebo ke stanovení účinnosti každého ze svítidel. Špatně 
navržená osvětlovací soustava zapříčiněná nekvalitními vstupními daty, může vést k 
přesvětlování určitých míst a v konečném důsledku i ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií. 
Proto je důležité tyto veličiny správně a hospodárně měřit. 

Kvalitní a precisní konvenční měření čar (křivek) svítivosti bývá v technické praxi časově 
náročné, proto se začínají využívat nekonvenční přístupy měření této fotometrické veličiny na 
bázi jasového hodnocení, což do jisté míry přináší nejen časovou úsporu, ale i podstatné 
zpřesnění změřených dat. 

Výstupy disertační práce budou vycházet z jasové analýzy měřených svítidel či světelných 
zdrojů, kdy pro účely jasové analýzy bude užíván digitální fotoaparát osazený čipem CCD nebo 
CMOS. Nedílnou součástí této práce a jedním z cílů proto bude rozšíření a důkladnější 
přizpůsobení digitálního fotoaparátu k měření jasu. Na tomto základě by měly být postaveny 
nové přístupy k měření ve fotometrii, jakož i jejich využití k popisu svítidel a světelných zdrojů 
užitých při návrhu a hodnocení osvětlovacích soustav. Jedním z cílů by také mělo být nalezení 
nového způsobu měření čar (křivek) svítivosti nebo obdobného popisu svítidel či světelných 
zdrojů, přinášející podstatné zkrácení měřícího cyklu. 

Toto měření bude v sobě skrývat vyšší výpočetní náročnost, avšak při současném výkonu a 
rychlosti dnešních počítačů to není nepřekonatelný problém. Není vyloučeno, že bude potřeba 
sestavit nový elektronický formát popisu svítidel, neboť současné formáty [4] (EULUMDAT, 
CEN, CIB, IES,…) v době svého vzniku nepočítaly s možností rozšíření např. o jasovou 
distribuci apod. 

K těmto účelům by měl být rozšířen a podstatně modernizován stávající vyhodnocovací 
software LumiDISP [41], který je vyvíjen na ústavu elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Tento software by měl spolu 
s dobře zkalibrovaným a přizpůsobeným digitálním fotoaparátem vytvořit konkurenceschopný 
jasový analyzátor, využitelný nejen pro vědecké účely, ale i pro běžnou praxi např. v oblasti 
hygieny osvětlování, kontroly osvětlovacích soustav apod. 

Práce by měla vyřešit problémy spojené s kalibrací digitálního fotoaparátu pro účely jasové 
analýzy, na základě kterých je do měřícího cyklu vnášena odchylka od skutečné hodnoty. 
Zejména se jedná o spektrální přizpůsobení citlivosti digitálního fotoaparátu, které 
nekoresponduje se spektrální citlivostí normálního fotometrického pozorovatele (citlivost 
lidského oka) viz. Obr. 2-1, na kterou jsou všechny fotometrické přístroje přizpůsobeny. 
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4 PŘIZPŮSOBENÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU K MĚŘENÍ 

FOTOMETRICKÝCH VELIČIN 
Z hlediska lidského vidění je pro člověka nejvýznamnější fotometrickou veličinou jas, neboť 

lidské oko na něj přímo reaguje. Jedná se v podstatě o světelný tok odražený nebo vycházející z 
určité elementární plošky směrem k oku pozorovatele, ve kterém jsou na sítnici umístěny 
fotoreceptory. 

Obdobným jasovým detektorem je čip digitálního fotoaparátu, který je exponován 
dopadajícím světelným tokem. Typů čipů je celá řada s různými výhodami i nevýhodami. 

4.1 Obecně o digitálních fotoaparátech 
Výsledná digitální fotografie je vytvořena světlem, které se odrazilo nebo vyšlo z 

fotografovaného objektu, prošlo skrze objektiv, kde se zaostřilo na plochu snímacího čipu a zde 
vyvolalo právě elektrický náboj, který byl vhodně zpracován a převeden na obrazovou informaci. 
Snímací čip bývá typicky u digitálních zrcadlovek DSLR (z angl. Digital Single-Lens Reflex 
camera) umístněn odděleně od objektivu v těle fotoaparátu na místech, kde bývá u klasických 
zrcadlovek umístěn film. Naproti tomu u většiny kompaktních digitálních fotoaparátů je čip 
součástí objektivu, neboť mezi ním a objektivem není mechanická uzávěrka. To umožňuje 
docílení menších rozměrů fotoaparátu, ale znemožňuje použití jiných objektivů. Doba expozice je 
zde řízena elektronicky a nikoliv elektromechanicky. [36] 

Při expozici dochází na polovodičovém čipu k osvitu miliónů světlocitlivých buněk (pixelů) 
a v nich ke generování náboje. Míra náboje závisí na intenzitě dopadajícího světla a době 
expozice (osvitu). Po expozici je náboj veden do A/D převodníku, který digitálně vyhodnotí 
intenzitu světla úměrnou jasu. Ke zjištění barvy světla je zapotřebí použít složitějšího postupu. 

Pokud bychom chtěli zjistit i barvu dopadajícího světla na pixel, museli bychom jej rozdělit 
minimálně na 3 subpixely např. červený R (red), zelený G (green) a modrý B (blue). To by 
znamenalo umístit na čip 3x víc buněk, což by při rozlišení 12MPx (MPx – megapixel; milión 
bodů) bylo 36 miliónů. Náboj z takového počtu buněk by se musel samozřejmě digitalizovat a 
zpracovat, což by pochopitelně prodloužilo čas konverze. Nehledě na to, že by ve výsledku musel 
být senzor v lepším případě 3x větší, nebo o 3x větší hustotě, čehož se v praxi nevyužívá. 

Užívá se tzv. barevné masky, jež se umístí před senzor. Ta propouští na jednotlivé pixely pod 
ní např. jen červenou, jen zelenou a jen modrou barvu. Výsledná barva bodu na fotografii je pak 
dána matematickou interpolací barev sousedních bodů. [36] 

Každý snímač je pak tvořen jen tolika body, kolika bodů je zobrazeno na výsledné fotografii. 
Jedná se o tzv. efektivní rozlišení senzoru. [36] Dnes jsou u běžných fotoaparátů používány čipy 
s hodnotami kolem 12MPx u profesionálních je to 2x až 3x víc. 

Ve skutečnosti je ale na snímači integrováno ještě buněk víc tzv. celkové rozlišení. Buňky 
navíc se používají jako sběrnice a jsou umístěny po okraji čipu. Proto z hlediska výsledné 
velikosti obrazu je důležité efektivní nikoliv celkové rozlišení. Pro ilustraci, v současné době se 
podařilo vyrobit firmě Canon čip o rekordně vysokém celkovém rozlišení 130MPx! [9] 
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Obr. 4-1 Náhled senzoru firmy Canon s rozlišením 130 MPx [9] 

Neméně důležitým parametrem je rovněž velikost snímače. Standardní velikost tzv. full 
frame je 36 x 24 mm (velikost kinofilmového políčka), jež využívají profesionálními zrcadlovky. 
V levnějších fotoaparátech je používaný čip menších rozměrů z pravidla 1,5x menší. Číslo 1,5 se 
nazývá cropfactor a udává kolikrát je potřeba vynásobit úhlopříčku čipu, aby se dostalo číslo 
43,2666 mm, což je velikost úhlopříčky kinofilmového políčka. Čím více roste rozlišení, zvyšuje 
se počet buněk na čipu a pokud zůstává rozměr senzoru stejný, zvyšuje se přirozeně hustota 
buněk na snímači. S rostoucí hustotou buněk na snímači roste i šum obrazu. Z toho plyne, že ne 
vždy je fotoaparát s velkým počtem MPx ten nejlepší. Nehledě na to, že čím větší je výsledná 
fotografie, tím více zabírá místa na paměťovém médiu a o to déle bude trvat i další práce s ní. 
Proto je dobré uvážit, pro jaké účely bude fotoaparát používán. Pro domácí použití mnohdy 
postačí i kompaktní digitální fotoaparát s menšími snímači. Ty jsou většinou osazeny snímači, 
které vyrábí jen málo firem (např. Nikon, Canon, Sony, Panasonic a Fuji). Pro profesionálnější 
použití se využívají senzory větších rozměrů. 

Bohužel i větší čip má rovněž své zápory. Proto, aby se dostalo světlo i na okraj velkého 
snímače, je zapotřebí užít kvalitnějšího objektivu, který dokáže světelný paprsek zaměřit do 
krajních poloh. Protože ale do těchto míst dopadá paprsek pod velkým úhlem, dochází zde ke 
zkreslení obrazu. To se samozřejmě musí kompenzovat a celý objektiv se tak značně prodražuje. 
Se zajímavou alternativou přišel Olympus, který zavedl velikost tzv. 4/3 standardu odpovídající 
½ velikosti úhlopříčky kinofilmu. Jeho čip je sice menší, ale v porovnání s velikostí optiky je 
právě 4/3 větší než u ostatních výrobců. Tím že navíc pro stejný zorný úhel je potřeba kratší 
ohniskové vzdálenosti dopadají paprsky na čip kolměji, což eliminuje deformaci obrazu. Bohužel 
ale vzhledem k menšímu čipu dochází u něj při vysokém rozlišení k většímu šumu popsaném v 
předcházejícím odstavci. [24] 

 

Obr. 4-2 Princip dopadu paprsků na senzor ve fotoaparátech Olympus [24] 
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Kvalitu snímku z hlediska snímače dále ovlivňuje citlivost (ISO), což je v podstatě zesílení 
A/D převodníku. Při změně citlivosti (zesílení) na dvojnásobek, např. z ISO 100 na ISO 200, 
stačí pro získání stejně exponovaného snímku polovina světla. Bohužel ale zvyšování citlivosti 
ISO (zesílení) logicky i zesiluje šum. To do jaké míry bude výsledný snímek zašuměný, závisí i 
na technologii výroby snímače. 

4.2 Typy senzorů a jejich princip 
CCD (z angl. Charge Coupled Device), což v doslovném překladu znamená součástka s 

vázaným nábojem a v podstatě se jedná o nábojový posuvný registr. Vynalezli jej už v roce 1969 
v Bellových laboratořích pánové Willard Boyle a George E. Smith, kteří za tento vynález dostali 
v roce 2009 Nobelovu cenu. [36] 

Součástka pracuje na principu fotoelektrického jevu, kdy dopadající foton vybudí elektron na 
vyšší energetickou hladinu. Ten se může v polovodiči odvést pomocí elektrod podobně jako u 
fotodiody. U CCD snímače je však elektroda izolována od polovodiče vrstvou oxidu křemičitého 
SiO2, který zabraňuje elektronu odvedení. Ten se v buňce akumuluje a čeká na dobu, kdy bude 
přesunut podobně jako v posuvném registru na vstup zesilovače A/D převodníku. [36] 

 

 

 

 
 

Obr. 4-3 Princip přesunu náboje u CCD [10] 
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Podle konstrukce snímače se dělí na řádkové (snímače čárového kódu) a plošné (digitální 
fotoaparáty, kamery, atd.) Ty se dají dále rozdělit podle způsobu čtení elektrického náboje z 
jednotlivých buněk na progresivní, prokládané a plošné. U popisů principu se díky odlišnému 
překladu jednotlivé prameny liší viz [36], [50]. Podle cizojazyčných textů [48] je popis 
následující. 

 

Progresivní CCD (FFD, z angl. full frame device) 

Zde je náboj z buněk po osvitu sbírán postupně. V prvním kroku je načten do registru jeden 
řádek, následuje posuv náboje přes celý snímač o jeden řádek níž a pokračuje se dalším načítáním 
do hlavního registru viz. Obr. 4-4. 

 

 

Obr. 4-4 Princip přesunu náboje u CCD - FFD [48] 

Vzhledem k tomu, že je načítání delší, potřebují fotoaparáty vybavené tímto snímačem 
mechanickou uzávěrku, která určuje expoziční čas. 

 

Prokládaný CCD (ITD, z angl. interline transfer device) 

I zde se jedná o určitý druh progresivního snímače, ale na víc je vybaven pomocnými 
sběrnými registry, jež snímají náboj s buněk a odsud se předávají do hlavního registru viz.      
Obr. 4-5. 

 

Obr. 4-5 Princip přesunu náboje u CCD - ITD [48] 

Přestože princip vypadá na první pohled složitější, je výroba dle dostupných pramenů 
jednodušší a levnější. 
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Plošný CCD (FTD, z angl. frame transfer device) 

U toho typu snímače je náboj z buněk odveden najednou do přenosového registru, odkud je 
dále předán ke zpracování zesilovači a A/D převodníku. Rozdíl mezi FTD a ITD je patrný z 
následujícího obrázku Obr. 4-6. 

 

Obr. 4-6 Architektura snímače CCD - FTD [70] 

Výhoda těchto snímačů spočívá v nepotřebnosti mechanické uzávěrky. Doba expozice tak 
může být řešena elektronicky. Z toho plyne, že expoziční doba může být za použití této 
technologie velmi krátká řádově až 1/10 000s. I přes to, že je technologie výroby obecně všech 
CCD senzorů velmi propracovaná, naráží na principiální problém, kde je třeba pro správnou 
činnost užít třech různých napětí. To má pochopitelně za následek i nárůst spotřeby elektrické 
energie. Dalším zajímavým problémem, který je potřeba kompenzovat, je ztráta velikosti náboje 
při transportu přes čip. To pochopitelně odpadá u typu FTD. 

 

Obr. 4-7 CCD snímač [36] 

Jak již bylo naznačeno v předcházející kapitole, samotný CCD snímač „vidí“ černobíle. 
Abychom mohli na výsledném snímku definovat i barvu pixelu, je třeba před senzor umístit 
barevnou masku (filtr). Vzhledem k tomu, že je ve všech dnešních digitálních fotoaparátech 
použit některý z níže uvedených typů filtrů, je tato skutečnost pro účely jasové analýzy spíše na 
obtíž, neboť tak dostáváme skupinu senzorů s odlišnou spektrální charakteristikou. 
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CCD snímač s RGBG maskou 

Název RGBG je odvozen od kombinace barev (R) červené, (G) zelené, (B) modré, přičemž 
zelená barva je s ohledem na citlivost lidského oka na zelenou barvu (viz Obr. 2-1) v masce 
zastoupena dvojnásobně. Tato maska se též někdy označuje jako Bayerova, podle vynálezce 
Bryci E. Bayerovi z firmy Eastman Kodak, který si ji v roce 1976 patentoval. Jedná se poměrně o 
nejrozšířenější typ snímače, který je tvořen maskou v mozaikovitém uspořádání barev viz.      
Obr. 4-8.  

 

Obr. 4-8 Uspořádání RGBG masky [14] 

Pod každým barevným čtvercovým filtrem je ukryta buňka, jež byla popsána v 
předcházejících kapitolách. Díky tomu jsou různě barevné buňky jinak spektrálně citlivé. Výhoda 
tohoto uspořádání spočívá v tom, že výsledný snímek má stejné rozlišení, jako je efektivní počet 
bodů snímače. Bohužel, díky tomu, že jsou jednotlivé buňky jinak spektrálně citlivé, musí se 
výsledná barva bodu matematicky interpolovat ze sousedních [6]. Rovněž další nevýhodou je 
relativně nízká citlivost [36]. 

 

CCD snímač s CMYG maskou 

Toto uspořádání masky se v současné době již nepoužívá. Setkat se s nimi můžeme u starších 
modelů firem Canon, Olympus či Kodak. Jedná se v podstatě o podobný princip, jako u 
předcházejícího typu, s tím rozdílem, že barevnou masku tvořila čtveřice barev (C – cyan) 
azurová, (M – magenta) purpurová, (Y – yellow) žlutá a (G – green) zelená viz. Obr. 4-9 [77] 
Takto sestavená maska barev lépe propouštěla světlo na čip a zvyšovala tak jeho celkovou 
citlivost. Aby se získal standardní typ RGB obrazu, musel se snímek pořízený tímto snímačem 
převést do barevného RGB prostoru. 

 

Obr. 4-9 Uspořádání CMYG masky [77] 
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Super CCD 

Tento unikátní typ snímače vyvinula a patentovala firma Fujifilm a jako jediná jej dodnes 
používá. Rozdíl oproti běžným CCD spočívá v hexagonálním (osmiúhelníkovém) tvaru buněk a 
jejich uspořádáním na ploše čipu. 

 

Obr. 4-10 Uspořádání Super CCD snímače [36] 

Struktura snímače je oproti klasické otočena o 45°. Toto uspořádání vychází z poznatku, že 
lidské oko lépe vnímá svislé a vodorovné hrany než diagonální [52]. Dle tvrzení Fuji, takto 
uspořádaná struktura fiktivně zvyšuje rozlišení 1,6 – 2,3 násobně. Další podstatnou změnou 
oproti klasické konstrukci je integrace vrstvy čoček, která fokusuje světlo na spodní vrstvu a díky 
tomu se zvyšuje přirozená citlivost snímače. 

 

Super CCD SR a Super CCD SR II 

Jedná se o snímače s vysokým dynamickým rozsahem. Princip uspořádání Super CCD SR je 
totožný jako u předcházejícího typu s tím rozdílem, že osmiúhelníkové buňky jsou rozděleny na 
dvě (menší sekundární R a větší primární S). 

 

Obr. 4-11 Porovnání Super CCD snímačů [13] 

U verze Super CCD SR II jsou mezi původní osmiúhelníkové buňky integrovány menší 
sekundární. Výhoda tohoto uspořádání spočívá v odlišné citlivosti primárních a sekundárních 
buněk. Primární S buňky mají větší plochu, větší citlivost a jsou tím pádem více náchylnější k 
přebuzení. Naproti tomu jsou menší sekundární buňky R, které jsou méně citlivé, tudíž mají větší 
dynamický rozsah. Tyto buňky jsou díky svým malým rozměrům méně přesné, než buňky S. 
Vhodným algoritmem jsou signály z obou buněk sečteny a výsledkem je fotografie s velkým 
dynamickým rozsahem [44]. Nevýhodou je ovšem složitější technologie výroby. [36] 
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Super CCD EXR 

Tento unikátní snímač se vyznačuje vysokým rozlišením, vysokou citlivostí a velkým 
dynamickým rozsahem. Jeho unikátní konstrukce dovoluje spojit výše uvedené veličiny v jeden 
celek. Jeho struktura je podobná jako u Super CCD SR, má rovněž buňky se dvěma citlivostmi, 
ale ty nejsou velikostně odlišné. 

 

Obr. 4-12 Princip Super CCD EXR [76] 

Princip spočívá ve zdvojení pixelů ve struktuře masky (skupina A a B). U skupiny A je 
citlivost buňky upravena zesilovačem na vyšší hodnotu ISO a dovoluje tak i zaznamenat nízké 
hodnoty jasů. Naproti tomu u skupiny B je citlivost pixelů nižší a tudíž dokážou bezpečně přenést 
i vyšší hodnoty jasů, kterou by skupina A už přenesla jako přesycené. Vhodným matematickým 
aparátem jsou tyto dva snímky sečteny a vzniká tak fotografie s vysokou dynamikou, citlivostí i 
rozlišením. [76] 

 

Multi CCD a multi-shot 

Principiálně jsou multi CCD velmi jednoduché. V praxi se nejedná o nic jiného, než o tři 
CCD snímače, před kterými jsou tři různě barevné monotónní filtry (nejčastěji RGB). Dopadající 
světlo je při vstupu do optické soustavy rozděleno pomocí hranolu na tři části, které potom 
dopadá na jednotlivé CCD. Barevný snímek potom vznikne pouhým sloučením tří barevných 
obrazů. 

 

Obr. 4-13 Princip Multi CCD [36] 
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Velkou výhodou je, že neklesá rozlišení obrazu a rovněž odvození barevnosti výsledného 
pixelu není zatíženo chybou plynoucí z interpolace. Bohužel nevýhodou je použití tří snímačů, 
což výsledný přístroj podstatně prodražuje, nehledě na to, že ruku v ruce narůstá spotřeba energie 
a rovněž roste fyzický rozměr přístroje. Jistou alternativou je takzvaný princip multi shotingu, čili 
princip vícenásobného snímání. Jedna scéna je nasnímána černobílým senzorem třikrát se 
stejnými expozičními parametry, avšak před senzor je vždy vsunut jinak barevný filtr. Barevný 
obraz je pak opět složen ze tří monotónně barevných snímků. Obrovskou nevýhodou je nutnost 
statické scény [36]. 

 

CMOS 

Stejně jako CCD snímače patří v současné době i senzory CMOS mezi masově nasazované 
obrazové snímače do digitálních fotoaparátů. Název pochází z anglických slov Complementary 
Metal Oxid Semiconductor a jsou to snímače řízené elektrickým polem. Díky tomu mají nižší 
spotřebu elektrické energie a ke své činnosti potřebují jen jedno napájecí napětí. Navíc CMOS 
technologie je jednodušší na výrobu, tudíž i výsledná cena je oproti CCD podstatně menší. 
S hlediska činnosti lze rozdělit CMOS snímače na pasivní (PPS – Pasive Pixel Sensors) a aktivní 
(APS – Aktive Pixel Sensors) [36]. Pasivní senzory se dnes využívají v mobilních telefonech, pro 
svou nízkou cenu a rychlé zpracování obrazu. Velkou nevýhodou je jejich vysoký šum, jež 
pramení z principu zpracování obrazu. Náboj z buněk je úměrný dopadajícímu světelnému toku, 
následně je zpracováván v zesilovači a A/D převodníkem převeden na digitální informaci. 
Bohužel zesilovač je nastaven na jednu úroveň a zesiluje tak i teplotní šum vznikající na čipu. 
Naproti tomu jsou senzory aktivní, které nacházejí uplatnění v profesionálních digitálních 
fotoaparátech. Tyto snímače jsou pro každou buňku doplněny o detekční obvody analyzující šum, 
jenž je následně potlačen. Přítomnost těchto obvodů přímo v buňce způsobovala oproti CCD 
nižší citlivost na světlo. Tento problém bránil masovému rozšíření do digitálních fotoaparátů, což 
bylo úspěšně zvládnuto až po té, co se podstatně zmenšily detekční obvody, a zintensivnilo se 
dopadající světlo na čip pomocí čoček. [51] Stručné porovnání mezi CCD a CMOS snímači lze 
nalézt v [54], [23] nebo v [8]. 

 

Obr. 4-14 CMOS snímač [36] 
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Live MOS 

Dalo by se říct, že tato technologie kombinuje to nejlepší z obou technologií jak z CCD tak 
z CMOS. Umožňuje živý náhled přes displej, díky nízké spotřebě a vysoké citlivosti na světlo. Ta 
je docílena jednoduššími a menšími zesilovači pro každý bod, které tak nebrání průchodu světla 
na světlocitlivou vrstvu (světlocitlivá vrstva je pod sběrnou vrstvou). Tyto senzory používají ve 
svých fotoaparátech Olympus a Panasonic. [36] 

 

BSI CMOS 

Dalším skokem kupředu v oblasti zvýšení citlivosti CMOS byl přesun sběrné vrstvy, 
zakrývající až ¾ aktivní plochy čipu [65], pod světlocitlivou vrstvu, jenž představila 11.6. 2008  
[53] jako první firma Sony u svého čipu Exmor R [68]. Jedná se o CMOS snímač, který zkratku 
BSI získal z anglických slov backside-illuminated [71], volně přeloženo jako CMOS osvětlovaný 
ze zadní strany [12]. Princip činnosti lze velmi dobře pochopit z Obr. 4-15 [71]. Lze vidět, že 
dopadajícímu světlu nestíní žádná vrstva, tudíž užitečného signálu na povrch světlocitlivé vrstvy 
dopadne více a zvýší se tak mnohonásobně citlivost senzoru. 

 

Obr. 4-15 Architektura BSI CMOS snímače [71] 

 

Foveon X3 

Tento typ snímače přináší zcela odlišný způsob získávání barevné informace. Svojí 
konstrukcí se přibližuje ke klasickému filmu, kdy se informaci o chromatičnosti získává ze třech 
RGB vrstev. Snímač využívá fyzikálního jevu, při kterém světlo o různých vlnových délkách 
proniká různě hluboko do vrstev senzoru. Vrchní vrstva zaznamenává informaci o modré (B) 
složce, prostřední o zelené (G) složce a spodní o červené (R) složce barvy.  

 

Obr. 4-16 Architektura čipu Foveon X3 [36] 

 
Výsledkem je pak úplná informace o barvě pro každý bod snímaného obrazu. Díky této 
skutečnosti není obrázek získaný ze snímače typu Foveon zatížen chybou spočívající 
v interpolaci barev, jako je tomu u běžných CCD a CMOS snímačů využívající barevnou masku. 
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Díky tomu je obraz bohatší na jemné detaily, kterých u předcházejících typů snímačů nelze 
dosáhnout. Bohužel ale vzhledem ke své konstrukci je senzor, oproti jiným typům méně citlivý. 
Další nevýhodou Foveonu je nutnost ukládat díky své konstrukci 3x větší množství dat, což 
vyžaduje delší čas. Fotoaparát proto vybavený tímto snímačem není vhodný pro focení rychlých 
scén (sport apod.). To jsou hlavní důvody, proč se zatím tyto snímače masově nerozšířily a jsou 
výhradně k nalezení v modelech fotoaparátů firmy Sigma, která je 100% vlastníkem této 
technologie [47]. Bližší informace o tomto druhu snímače jsou k nalezení v [43], [31], [25], [42], 
[29], [30]. 

 

4.3 Zpracování a ukládání obrazu 
Z předcházejícího textu lze tušit, že výsledný obraz ze snímače fotoaparátu je matice bodů 

(pixelů), která nese informaci o vybuzení jednotlivých buněk pod barevnou maskou. To, s jakou 
dynamikou dokáže fotoaparát vybuzení zaznamenat (kolik úrovní vybuzení rozliší), udává tzv. 
barevná hloubka (Color Depth) a závisí téměř výhradně na typu použitého A/D převodníku. 
V dnešní době se můžeme setkat s 12 bitovými (4096 úrovní) a 14 bitovými (16384 úrovní) 
převodníky. Při dnešním rozlišení snímačů cca 12 Mpx je ukládání takového množství dat dosti 
náročné a vyžádá si téměř výhradně rychlé paměťové médium. Čím větší je efektivní rozlišení 
čipu, tím je výsledný obraz bohatší na jemné detaily. Ukládání matic pixelů na paměťová média, 
probíhá v zásadě do jednoho, dvou nebo do třech typů souborových formátů. Jedná se zejména o 
typy JPEG, TIFF a RAW [64]. 

Pro kvalitní jasovou analýzu je žádoucí, aby uložené data z digitálního fotoaparátu 
odpovídaly co nejpřesněji obrazu, zachycenému snímacím čipem. Soubory typu JPEG a TIFF 
nejsou příliš vhodné (nic méně za určitých podmínek použitelné), jednak pro svou nízkou 
barevnou hloubku tj. 8 bitů (256 úrovní), ale také proto, že jsou již ovlivněny obrazovými 
úpravami, kterými jsou zejména interpolace barev z barevné mozaiky (Bayerova interpolace), 
korekce ostrosti, vyvážení bílé a úprava sytosti barev a rovněž přepočet na konečné rozlišení 
obrázku, viz Obr. 4-17. 

    

 
Obr. 4-17 Princip ukládání dat v digitálním fotoaparátu [64] 
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Tyto korekce jsou pro vzhled kvalitní fotografie nezbytností, nicméně pro účely jasové 
analýzy jsou spíše na obtíž, neboť výrazně upravují snímačem původně zachycený obraz. Pro 
porovnání je na následujícím Obr. 4-18 zachycen rozdíl mezi původně zaznamenaným obrazem 
(převedeným do 8 bit) a výsledným obrazem typu JPEG. 

  

Obr. 4-18 Rozdíl mezi původně zachyceným obrazem a obrazem typu JPG 

Z obrázků lze vidět, že k tomu, aby obraz získal oku přirozený vzhled, musí projít 
nejrůznějšími matematickými procesy. Např. pro nejjednodušší Bayerovu interpolaci lze použít 
metodu „Pixel Doubling“ [66], která je naznačena níže. 

Tab. 4-1 Princip Pixel Doublingu [66] 

Pixel Doubling 

 

Horní levý pixel:   (R,G,B) = (R1,G2,B4) 

Horní pravý pixel: (R,G,B) = (R1,G2,B4) 

Dolní levý pixel:   (R,G,B) = (R1,G3,B4) 

Dolní pravý pixel: (R,G,B) = (R1,G3,B4) 
 

Tato metoda je ale velmi zkreslující a používají se mnohem přesnější. Bližší informace 
některých metod jsou k nalezení v [66]. To jaké algoritmy jsou na obraz použity, je pečlivě 
střežené „know-how“ jednotlivých výrobců fotoaparátů. Proto přesná jasová analýza z JPEG 
nebo TIFF je velmi problematická a spíše jen orientační. 

Proto je pro účely přesné jasové analýzy nezbytné užití formátu RAW. Název je odvozen 
z anglického slova raw - surový. V tomto formátu je uložena informace přesně tak, jak ji 
zpracoval A/D převodník. Nejsou proto ovlivněna žádnými upravujícími procesy a hodnocení 
jasu z toho formátu je nejpřesnější. Samotná jasová analýza z těchto obrázků je však možná až po 
přesném zkalibrování fotoaparátu na fotometrickou veličinu „jas“. Přesný výsledek ovlivňuje celá 
řada faktorů, jejím popsáním a zpracováním se věnuje následující část disertační práce. Protože 
dosud známé postupy se ukázaly jako nedostatečné, bylo nutné stanovit novou metodiku, která by 
podstatným způsobem zpřesnila vyhodnocované výsledky. 
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4.4 Spektrální přizpůsobení fotoaparátu 
Veškeré objektivní fotometrické přístroje musí pro správnou činnost spektrálně odpovídat 

citlivosti lidského oka. Typické přizpůsobení odpovídá křivce V(λ) Obr. 2-1 reprezentující 
spektrální citlivost normálního fotometrického pozorovatele pro fotopické vidění. 

K vytvoření jasového analyzátoru byla v disertační práci použita digitální jednooká 
zrcadlovka DSLR (Digital Single-Lens Reflex kamera [17]) NIKON D90, proto bude následující 
text převážně fokusován na tento typ přístroje. Senzor tohoto digitálního fotoaparátu je typu 
APS CMOS s GRBG Bayerovou maskou. 

 

Obr. 4-19 Programovatelný světelný zdroj OL490 [59] 

Pro stanovení spektrální citlivosti jednotlivých RGB senzorů je zapotřebí otestovat jejich 
odezvu na množinu monochromatických světel v rozsahu viditelného záření 380 nm – 780 nm. 
Jako referenční zdroj byl pro tento účel použit programovatelný světelný zdroj OL490 od firmy 
Gooch & Housego viz Obr. 4-19. Jako světelného zdroje je v přístroji použita speciálně upravená 
Xenonová výbojka, bohatá na všechny vlnové délky viditelného spektra. Za použití dodávaného 
softwaru, je pomocí programovatelného monochromátoru vybrána z viditelného spektra 
monochromatická barva, na kterou se zjišťuje odezva senzoru. Na následujícím Obr. 4-20 jsou 
vyobrazena maximální monochromatická světla s šířkou pásma 5 nm (50 % výkonu maxima)  
a maximální hodnota celkového spektra zdrojové výbojky. 
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Spektrum programovatelného zdroje OL490
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Obr. 4-20 Spektrum programovatelného zdroje OL490 

Jelikož je maximum monochromatických světel závislé na celkové spektrální distribuci 
zdrojové výbojky (čárovaná obálka), je ke korektnímu změření spektrální citlivosti RGB senzorů 
zapotřebí upravit maximum monochromatických světel na konstantní úroveň Obr. 4-21. Potom 
bude změřená spektrální odezva snímače korektní. 
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Monochromatická světla pro měření spektrální citivosti snímače CMOS

 

Obr. 4-21 Monochromatická světla pro měření spektrální citlivosti snímače CMOS 

Drobné odchylky od konstantních hodnot, lze kompenzovat aproximací naměřených hodnot. 
Výsledná citlivost snímače potom za použití těchto monochromatických světel nabývá hodnot 
znázorněným na následujícím obrázku. 
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Obr. 4-22 Spektrální citlivost RBG senzorů CMOS snímače pro NIKON D90 včetně objektivu 
NIKKOR 18-105 

Při vyobrazení ve spojité oblasti je citlivost RGB senzorů CMOS snímače následující. 
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Obr. 4-23 Poměrná spektrální citlivost RBG senzorů CMOS snímače pro NIKON D90 včetně 
objektivu NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6 ED-IF AF-S DX 

Obecně senzory CMOS a CCD jsou mimo viditelnou část spektra citlivé i na postraní UV a 
IR záření. Infračervené záření je částečně utlumeno filtrem předsazeným těsně před snímač. 
Rovněž ultrafialové záření je filtrováno, ale tentokrát s užitím speciální vrstvy napařené na přední 
čočce použitého objektivu NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6G ED-IF AF-S DX. Z obrázku lze odvodit, 
že je snímač při této konfiguraci optické soustavy poměrně dobře citlivý v oblasti vlnových délek 
od 420 nm do 670 nm. Bohužel, jak lze vidět z obrázku, ani jeden z RGB senzorů CMOS 
snímače neodpovídá svým spektrálním průběhem citlivosti lidského oka, reprezentovaném 
křivkou V(λ). Proto je pro účely jasové analýzy zapotřebí spektrální citlivost digitálního 
fotoaparátu přizpůsobit křivce V(λ) korekčním filtrem. 
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Poměrná celková spektrální citlivost RGB senzorů snímače CMOS pro NIKON D90 a propustnost kompenzačnío filtru
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Obr. 4-24 Poměrná celková spektrální citlivost RBG senzorů CMOS snímače pro NIKON D90 
a propustnost kompenzačního filtru 

Z obrázku můžeme odečíst, že lze kompenzačním filtrem vypočítaným podle následujícího 
vztahu (4.1) 

   
       


BGGR

V
filtru 


21

 (-; -, -, -, -, -) (4.1)

upravit celkovou spektrální citlivost fotoaparátu na křivku V(λ). Tímto přizpůsobením ale 
logicky klesne citlivost celé soustavy asi na 50 %, což však lze bez problémů kompenzovat 
nastavením fotoaparátu na dvojnásobnou expozici. 

Takto navržený filtr se podařilo vyrobit metodou napařování vrstev, byť s patrnými 
odchylkami viz obr. 
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Obr. 4-25 Spektrální propustnost τ kompenzačního filtru 
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Vzhledem k tomu, že je filtr vyroben metodou napařování vrstev, je jeho spektrální 
propustnost do určité míry ovlivněna úhlem dopadu světla. Při šikmých dopadech se 
charakteristika spektrální propustnosti posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám. Jestliže ale 
známe úhel, pod jakým paprsek dopadl do objektivu fotoaparátu, jsme schopni pomocí 
váhovacích koeficientů r, g, b tuto skutečnost částečně softwarově kompenzovat (softwarový 
kompenzační filtr) a nalézt jejich optimální velikosti vzhledem ke všem typům normalizovaným 
světel dle ČSN 01 1718. Hodnota celkového součtu Y pro čtveřici senzorů R, G1, G2, B potom 
nabývá velikosti podle následujícího odvozeného empirického vztahu 

  bBgGGrR
bgr

Y 


 212

4
 (-; -, -, -, -, -, -, -, -, -, -) (4.2)

Těmito koeficienty r, g, b lze současně kompenzovat i odchylku skutečného filtru od 
původně navrženého. 
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Poměrná celková spektrální citlivost RGB senzorů snímače CMOS pro NIKON D90 po hardwarové a softwarové kompenzaci pro různé úhly dopadu
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Obr. 4-26 Poměrná celková spektrální citlivost RBG senzorů CMOS snímače pro NIKON D90 po 
hardwarové a softwarové kompenzaci pro různé úhly dopadu 

Z obrázku je patrné, že nejpřesnější přizpůsobení křivce V(λ) je dosahováno od úhlu dopadu 
0° do cca 15° až 20°, kde byly váhovací koeficienty optimalizovány na nejvyšší přesnost pro 
škálu světel dle normy ČSN 01 1718 a to A, B, C, D50, D55, D65, D75, E, a I. Mimo to byla škála 
testovaných světel dále rozšířena o normály zářivek dle CIE [49] a to F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 
F8, F9, F10, F11, F12 a dále o nenormalizované leč v praxi často využívané reálné zdroje, které 
byly rovněž k dispozici v naší světelné laboratoři a to LED Warm (L.W.), LED Cool (L.C.), LED 
s mléčným sklem (L.T), kompaktní zářivka (KO.), žárovka 75W (ŽA), modrá žárovka (Ž.M.), 
žlutá žárovka (Ž.Ž.), oranžová žárovka (Ž.O.), červená žárovka (Ž.Č.), xenonová výbojka (XEN), 
metalhalogenidová výbojka (M.H.) a vysokotlaká sodíková výbojka (VT.S.) viz Příloha B. 

Porovnání celkové chyby spektrálního přizpůsobení jaké se dosahovalo za použití softwarové 
kompenzace dříve a nyní i za použití hardwarového přizpůsobení vyjadřuje následující obrázek. 
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Poměrná celková chyba v přímem směru pro jednotlivé druhy filtrů
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Obr. 4-27 Poměrná celková chyba v přímém směru pro jednotlivé druhy filtrů 

Detailnější znázornění celkové chyby spektrálního přizpůsobení pro přímý směr znázorňuje 
následující obrázek. 
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Obr. 4-28 Poměrná celková chyba v přímém směru při použití hardwarové a softwarové 
kompenzace 

Z obrázku je patrno, že největší chyba spektrálního přizpůsobení jaké se lze dopustit pro 
všech 33 testovaných druhů světla je přibližně 3%. Jak již ale bylo naznačeno výše chyba 
spektrálního přizpůsobení, rovněž závisí na úhlu dopadu světla do objektivu fotoaparátu. 
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Obr. 4-29 Poměrná celková chyba při použití hardwarové a softwarové filtru pro různé úhly 
dopadu 

Z obrázku lze vyčíst, že přibližně pro úhly dopadu do 15° je celková spektrální chyba cca 
5 %. Pro krajní úhly dopadu přibližně kolem 28° je pro testovanou optickou soustavu spektrální 
chyba kolem 12 %. Při porovnání těchto skutečností s lidským zrakem [26] jsou tyto hodnoty 
plně dostačující ne-li lepší. Nicméně vývoj kvalitnějšího a přesnějšího kompenzačního 
hardwarového filtru je v současnosti ve stádiu intenzivních příprav a není vyloučeno, že v době 
odevzdání disertační práce bude díky novému filtru spektrální chyba potlačena na výrazné 
minimum. 

 

4.5 Kalibrace geometrie objektivu 
Kalibrace geometrie objektivu spočívá v jednoznačném určení směru dopadu paprsku světla 

do objektivu. Tento popis je velmi důležitý, jak pro stanovení prostorového úhlu, tak zejména pro 
správnou činnost softwarového kompenzačního filtru popsaném v předešlé kapitole. Nastavení 
tohoto filtru pro každý pixel obrazu je totiž právě závislé na tomto úhlu Θ, který svírá dopadající 
paprsek s osou objektivu. Každý pixel obrazu nese ve své vzájemné poloze od středu obrazu i 
informaci o úhlu Θ, leč jak by se na první pohled mohlo zdát, vzájemné rozložení úhlů od středu 
obrazu není díky složitosti optické soustavy ekvidistantní, ale nelineární a závisí na mnoha 
parametrech. 

Předpokladem ke kvalitní jasové analýze a ke správnému určení parametrů pro výpočet úhlu 
Θ je kvalitní zaostření. Je lhostejné, jestli pro ostření použijeme automatiku (tzv. AF – 
autofocus), či budeme ostřit manuálně. Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Obvykle je 
snaha ostřit na střed analyzovaného objektu, jenž je umístěn v konstantní vzdálenosti. V převážné 
většině se v dnešních digitálních fotoaparátech používá pasivní zaostřovací systém. Aktivní 
využíval principu radaru, kdy byl k ostřenému objektu vyslán ultrazvukový či infračervený signál 
a po jeho odražení směrem fotoaparátu byla vypočtena ze zpoždění vzdálenost, na kterou se mělo 
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ostřit. Jako první s tímto systémem přišla v roce 1986 firma Polaroid [61]. Nevýhoda tohoto 
systému spočívala v nemožnosti zaostření přes sklo či pletivo. Proto se v dnešní době využívá 
pasivní ostření, kdy se s ostřícími čočkami hýbe tak dlouho, až se dosáhne nejlepšího zaostření. 
Při použití tohoto systému je v digitálních zrcadlovkách využíváno ostřících CCD snímačů, které 
se snaží vyhodnotit nejostřejší hranu objektu. Tyto snímače bývají záměrně malé, aby se dosáhlo 
co největší rychlosti při zpracování ostřícího algoritmu. Proto je ostření při použití „živého 
náhledu“ nebo v kompaktních fotoaparátech pomalejší, neboť se data načítají z velkého čipu s 
vysokým rozlišením [61]. 

          

Obr. 4-30 Umístnění CCD ostřících snímačů v těle digitální zrcadlovky s dopadem paprsků 
(zelená barva) a princip jejich ostření [61] 

Z předcházejícího výkladu je zřejmé, že fotograf musí zajistit, aby ostřený objekt resp. jeho 
hrana padla do ostřící oblasti (AF points). I zde se dají nalézt určité nevýhody. Především 
automatika selhává při nepřítomnosti hran v objektu (bílí strop, papír apod.) a dále pak při 
špatných světelných podmínkách, kdy CCD senzor ztrácí možnost vyhodnocovat kontrast. Zde se 
dá v omezené míře použít manuální ostření [61]. 

Míru ostrosti snímku ve všech místech obrazu udává tzv. hloubka ostrosti. Ta je závislá na 
průměru clony nastavené při expozici. Pro popis úhlu Θ je ale hloubka ostrosti nepodstatná. 
Mnohem podstatnější je ona vzdálenost f D, na kterou se ostří a ohnisková vzdálenost objektivu f. 
Předání těchto informací tělu fotoaparátu musí především umožňovat použitý objektiv. Bez 
těchto informací je stanovení přesného úhlu φ velmi obtížné. Objektiv NIKKOR 18-105 f/3,5-
5,6G ED-IF AF-S DX, použitý pro jasový analyzátor popisovaný v disertační práci to umožňuje 
(G značí možnost předání informace o vzdálenosti do těla fotoaparátu). Ve výsledném snímku 
jsou tyto informace zakódovány do tzv. metadat. 

Slovo metadata, jehož název vznikl z řeckého meta = mezi a latinského data = to, co je dáno, 
by se dalo volně přeložit jako data o datech, zapsaná s předepsanou strukturou [46]. V digitální 
fotografii je to struktura podle formátu EXIF (zkratka z anglického Exchangeable image file 
format), jež navrhla japonská průmyslová asociace JEITA. Ve svém standardu umožňovala verze 
2.2 (rok 2002) vyjádřit informaci o barvě v surových datech pomocí 24 bitů (3x8 bitů) [22]. To 
ale od dob, kdy digitální fotoaparáty používají k vyjádření barevné hloubky 36 bitů (3x12 bitů) 
nestačí, proto se výrobci fotoaparátů rozhodli data kódovat po svém a do současné doby vznikla 
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celá řada formátů, která podstatně snížila průhlednost při dekódování metadat. Tento úkol ale 
není nemožný a při porozumění problematice, můžeme v celku rychle získat informaci o 
nastavení ohniskové vzdálenosti, zaostřované vzdálenosti, cloně apod. Současný standard firmy 
NIKON je k nalezení zde [56]. Příklad dat získaných s EXIFu firmy NIKON je zobrazen 
v Příloha A. 

Z tabulky lze odečíst, že se překvapivě v metadatech obrázku nachází obrovské množství dat 
o nastavení fotoaparátu. Některé z nich lze využít pro hodnocení jasu scény z digitální fotografie. 
Je však vhodné tyto veličiny nejprve ověřit (kalibrovat), aby se do výpočtu nezanášela zbytečná 
nepřesnost. 

Prvním krokem ke zjištění geometrických vad objektivu je test na kruhovou symetrii. Ten lze 
provést otáčením fotoaparátu kolem osy objektivu a snímáním řady bodů při dlouhé expozici. 
Vykazuje-li objektiv vady kruhové symetrie, budou kružnice nesoustředné případně 
deformované. Pakliže je objektiv v pořádku, budou pro něj platit závislosti symetrické kolem 
jeho osy. Toho lze snadno využít, neboť při stejném nastavení objektivu bude při stejné 
vzdálenosti od středu odpovídat stejná velikost úhlu Θ. 

 

Obr. 4-31 Test na kruhovou symetrii 

S úhlem Θ úzce souvisí tzv. zorný úhel ZU (4.3), což je nejširší možný úhel zabraný 
objektivem. Jeho velikost závisí na ohniskové vzdálenosti f a velikosti úhlopříčky čipu U. 

f

U
arctgZU




2
2  (°; m, m) (4.3)

Z následujícího Obr. 4-32 je patrné, že čím větší bude čip, bude větší i jeho úhlopříčka Ú 
a tím větší bude i zorný úhel. 

 

Obr. 4-32 Zorný úhel [63] 
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Úhlopříčku lze snadno vypočítat z rozměru senzoru, který je udáván v manuálu fotoaparátu. 
Pro fotoaparát Nikon D90 je tzv. crop faktor 1,5 což udává, že je úhlopříčka 1,5x menší než 
úhlopříčka kinofilmového políčka. Ohniskovou vzdálenost f lze rovněž získat z metadat obrázku, 
ale ta platí pouze, pokud je fotoaparát zaostřený na nekonečno ∞. V případě zaostření na kratší 
vzdálenost mění se částečně i ohnisková vzdálenost f a s ní i zorný úhel ZU. U jednoduché 
optické soustavy lze použít vztah (4.4) 

Dn fff

111
  (m; m, m) (4.4)

ale u tak složitého optického zařízení jako je objektiv s proměnným ohniskem viz Obr. 4-33, 

 

Obr. 4-33 Řez objektivem NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6 ED-IF AF-S DX  [55] 

který obsahuje 15 čoček je tato rovnice nepřesná. Proto byla odvozena nová rovnice (4.5) 
vyjadřující závislost na původní ohniskové vzdálenosti f a zaostřené vzdálenosti fD 
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(m; m, m, -, m, m, -, m, m, m, m, -) 

(4.5)

 

kde jsou  fn - výsledná ohnisková vzdálenost 

fDmin - minimální zaostřovací vzdálenost 

fD - zaostřovací vzdálenost pro kterou je počítáno fn 

f - původní ohnisková vzdálenost přečtená z metadat 

kiDmin - koeficienty polynomu korekční funkce pro fDmin. 

Měřením bylo zjištěno, že informace o ohniskové vzdálenosti f z metadat obrázku skutečně 
odpovídají při zaostření objektivu na nekonečno ∞. Při zaostření na jinou vzdálenost se informace 
o ohniskové vzdálenosti f z metadat odklání od skutečnosti, přičemž největší odchylka je při 
zaostření na nejkratší zaostřovací vzdálenost, čily pro případ našeho objektivu je to 0,45 m. 
Transformační funkce při této konfiguraci je nelineární, avšak lze ji poměrně přesně nahradit 
polynomem druhého řádu, jehož koeficienty se dosadí do výše uvedené rovnice (4.5). 
V grafickém znázornění potom transformační průběhy odpovídají pro náš objektiv Obr. 4-34. 
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Kompenzační křivky ohniskové vzdálenosti pro NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6G ED-IF AF-S DX 
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Obr. 4-34 Kompenzační křivky ohniskové vzdálenosti pro NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6 ED-IF AF-S 
DX 

Při popisu náhradní ohniskové vzdálenosti je nutné poukázat na to, že informace o zaostřené 
vzdálenosti je přesnější při kratších zaostřovacích délkách. Čím dále je na objekt ostřeno, tím více 
roste odchylka od možné skutečné vzdálenosti. Při kalibraci objektivu, byla poloha ostřícího 
kroužku mezi krajními stavy rozdělena na 65 stejných stupňů a porovnávala se mezi nimi 
informace o zaostřené vzdálenosti z EXIFu, viz Obr. 4-35. 
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Obr. 4-35 Zobrazení nespojité informace o ostření 
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Díky obrázku lze říct, že informace o zaostřené vzdálenosti je nespojitá a nestejnoměrná. 
Lepší přehled o správné informaci o zaostřené vzdálenosti v metadatech ku skutečné vzdálenosti 
k focenému objektu popisuje následující Obr. 4-36. 
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Obr. 4-36 Kvantizace zaostřovací vzdálenosti 

Z něj lze poznat, že informace o vzdálenosti je nestejnoměrně kvantována. V praxi to ale 
nepředstavuje zásadní problém, neboť objekty ve velké vzdálenosti jsou na obrázku vlivem 
konečného rozlišení čipu neostré a odlišně stanovená zaostřovací vzdálenost fD a případná 
nepřesnost ostření nepředstavuje pro konečný vzhled snímku zásadní problém. 

Co se týká výpočtu úhlu Θ, tak ten je funkční hodnotou více proměnných. V první řadě je 
závislý na onom zorném úhlu ZU, dále pak na vzdálenosti R od středu obrázku, udávaný 
v pixelech a v konečném důsledku je závislý na průběhu kompenzační funkce (koeficient K), 
která popisuje sférickou vadu (poduška, soudek). Ta je pochopitelně nelineální, ale dá se velmi 
dobře nahradit polynomem třetího řádu. 
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Závislost úhlu Θ na koeficientu "K"
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Obr. 4-37 Závislost úhlu Θ na koeficientu K 

Funkci je zapotřebí stanovit pro nejširší zorný úhel, kde se projevuje sférická vada nejvíce. 
Koeficient K lze vypočítat za použití vztahu (4.6) 

maxmax R

R

ZU

ZU
K   (-; °, °, px, px) (4.6)

rozepsáním vztahu (4.6) a dosazením do jednotlivých proměnných získáváme (4.7) 
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  (-; m, m, m, m, m, m, px, px, px, px) (4.7)

kde jsou a, b  - rozměry snímače 

fn  - přepočtená ohnisková vzdálenost 

fnMIN  - přepočtená minimální ohnisková vzdálenost 

p, q  - horizont. a vert. vzdálenosti od středu obrázku v pixelech 

pMAX, qMAX - max. horizont. a vert. vzdálenosti od středu obrázku 

v pixelech. 

Úhel dopadajícího paprsku Θ potom bude pro náš objektiv 

KKK 721,438442,5008,1 23   (4.8)

 



 4 Přizpůsobení digitálního fotoaparátu k měření fotometrických veličin 

 

53

4.6 Kalibrace snímače na jas L 
Přizpůsobení snímače digitálního fotoaparátu k měření fotometrické veličiny jas L 

s jednotkou cd·m-2 je na první pohled jednoduchou záležitostí. V podstatě se jedná o nalezení 
koeficientu KL přiřazující hodnoty Y veličině L. Bohužel ale situace není zdaleka tak přímočará. 
V první řadě je potřeba si uvědomit, že jas L nemusí být na Y závislý lineárně. 

 

Obr. 4-38 Část kalibrační škály 

Proto je potřeba senzor zkalibrovat na co největší možný počet úrovní jasu. Další komplikací 
je pokles osvětlenosti na ploše čipu vlivem vinětce objektivu. Ta se nejčastěji projevuje zejména 
při maximálně otevřené cloně v rozích obrázku u objektivů s krátkou ohniskovou vzdáleností, což 
jsou širokoúhlé objektivy. Tato vada se, ale dá velmi dobře kompenzovat, pokud je známa 
ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost R od středu obrázku v pixelech a použitá clona F. 
Kompenzační koeficient upravující expozici vlivem vinětce je potom funkčními hodnotami tří 
funkcí přepočtené ohniskové vzdálenosti fn, vzdálenosti R a clonového čísla F. 

),,( FRfK nv  (4.9)

Je nutno počítat i s tím, že kompenzační koeficient Kv nabude zcela jiných hodnot použitím 
neutrálních filtrů upevňovaných na vstupní část objektivu. Průběh poklesu relativní osvětlenosti 
snímače je naznačen na dalším obrázku. 

Průběh poklesu relativní osvětlenosti čipu způsobeném vinětací pro fn = 18mm a F = 3,5
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Obr. 4-39 Průběh poklesu relativní osvětlenosti čipu způsobeném vinětací pro fn = 18 mm 
a F = 3,5 
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Posledním dosti významným vlivem je nastavení EV expozice snímku. Proto výsledný vztah 
pro stanovení jasu L nabude tvaru (4.10) 

YKKL VL
EV  2  (4.10)

Míru expozice EV ovlivňují v podstatě tři faktory [62]: 

 

1. Expoziční čas (t) = doba jak dlouho světlo osvětluje senzor 

2. Clona (F) = průměr kruhového otvoru ve středu objektivu 

3. Citlivost (ISO) = elektronicky řízená citlivost senzoru. 

 

Tyto faktory lze vyjádřit matematicky následujícím vztahem (4.11) 
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Hodnoty všech tří parametrů t, F, a ISO se dají rovněž najít v metadatech obrázku. Tyto 
parametry jsou ale často zaokrouhlovány a vyjadřují pouze přibližné hodnoty. Je to způsobeno 
záměrně, aby fotografové používali jednoduchá čísla. Pro běžné focení je i zaokrouhlená hodnota 
plně dostačující, ale pro přesnou jasovou analýzu je třeba nalézt korekční funkce opravující 
zaokrouhlené hodnoty. Ty jsou bohužel unikátní pro každý fotoaparát i pro každý objektiv. 

Proto je nutné fotoaparát řádně ocejchovat a teprve po té je možno takto prověřený 
fotoaparát užít ke kvalitní jasové analýze. 

 

4.7 Kalibrace závěrky (expozičního času t) 
Závěrka je zařízení umožňující vstup světelnému toku na film nebo na čip fotoaparátu po 

přesně stanovenou dobu (expoziční čas t). U digitálních fotoaparátů se používají tři typy závěrek 
[80]. 

Elektronická závěrka 

Používá se u levnějších digitálních fotoaparátů a data z trvale osvětleného snímače se načítají 
pouze po určitou dobu (viz. mobilní telefony apod.) 

Centrální závěrka 

Jedná se o mechanickou součástku ve formě rozevírajících se clonek, umístněnou uprostřed 
optického středu (většinou v objektivu), a typicky se používá u běžných kompaktních fotoaparátů 
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s nevyměnitelným objektivem. Tato závěrka do jisté míry eliminuje zkreslení vlivem pohybu. 
Naproti tomu její konstrukce neumožňuje použít krátké expoziční časy a při jejím zavírání či 
otevírání dochází k nestejnoměrnému osvětlení čipu (střed je osvětlen delší dobu než okraj) což je 
pro účely fotometrického měření velmi nevýhodné.  

 

Obr. 4-40 Centrální závěrka [80] 

Štěrbinová závěrka 

Jedná se rovněž o mechanickou součástku umístněnou za objektivem zpravidla před filmem 
či čipem složenou ze dvou lamel. Při začátku exponování se jedna s nich otevře a na konci druhá 
exponovanou plochu uzavře. Výhodou této závěrky je dosažení výrazně kratších časů, díky 
současnému pohybu obou lamel, kdy se před čipem či filmem v podstatě jen posunuje štěrbina. 
Tím že je použito dvou lamel, které začínají pohyb na stejné straně, dochází k rovnoměrnému 
osvětlení filmu či čipu po stejnou dobu, což je výhodné právě pro fotometrická měření. Tento typ 
závěrky se nachází téměř výhradně u jednookých zrcadlovek jak filmových tak i digitálních. 
Rovněž umístnění závěrky za objektivem (před snímačem) umožňuje výměnu objektivu. 

 

Obr. 4-41 Štěrbinová závěrka [80] 

Pro výhody poslední z uvedených závěrek byla pro naše fotometrická měření vybrána, jak už 
bylo uvedeno výše, digitální jednooká zrcadlovka (DSLR) Nikon D90. Protože je ale závěrka 
mechanická součástka je u ní zapotřebí ověřit deklarovanou dobu expozice. Nejspolehlivějším 
měřením doby expozice je sledování pohybu obou lamel. Jelikož jde ale o velmi rychlý děj, je 
k měření zapotřebí použít vysokorychlostní kameru.  

Testování této závěrky bylo prováděno za pomocí vysokorychlostního snímacího přístroje 
OLYMPUS i-SPEED 2 umožňující zachytit děj rychlostí až 33.000 snímků za sekundu. 
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Obr. 4-42 OLYMPUS i-SPEED 2 [58] 

Díky němu, bylo možné přesně zachytit dobu osvětlování snímacího čipu. Snímání závěrky 
DSLR bylo prováděno bez jejího objektivu, tak aby bylo možno děj zachytit co nejvěrohodněji. 
Test byl prováděn pro každý možný expoziční čas (1/4000 s, 1/3200 s, 1/2500 s, 1/2000 s, 1/1600 
s, 1/1250 s, 1/1000 s, 1/800 s, 1/640 s, 1/500 s, 1/400 s, 1/320 s, 1/250 s, 1/200 s, 1/160 s, 1/125 
s, 1/100 s, 1/80 s, 1/60 s, 1/50 s, 1/40 s, 1/30 s, 1/25 s, 1/20 s, 1/15 s, 1/13 s, 1/10 s, 1/8 s, 1/6 s, 
1/5 s, 1/4 s, 1/3 s, 1/2,5 s, 1/2 s, 1/1,6 s, 1/1,3 s, 1 s, 1,3 s, 1,6 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 8 s, 10 
s, 13 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s) celkem 5x a vyhodnocován vždy průměr z celé pětice měření. 

Jen pro představu, uvážíme-li výšku našeho čipu, která je 15,8 mm (šířka 23,6 mm) je 
rychlost lamely, která tuto vzdálenost překoná za 1/4000 sekundy přímo ohromující. 
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U profesionálních fotoaparátů kde dosahují minimální expoziční doby až 1/8000s je při 
výšce snímače 24mm rychlost ještě větší. 
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Na následujícím obrázku, je vyobrazen průběh relativní chyby skutečného času závěrky 
v porovnání s časem uvedeným v metadatech. 
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Relativní chyba závěrky pro Nikon D90
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Obr. 4-43 Relativní chyba závěrky NIKON D90 

Z obrázku lze vyhodnotit, že maximální odchylka deklarovaného času od skutečného je 
přibližně -9 %. Řada expozičních časů by měla být primárně rozdělena tak, aby posun o jednu 
hodnotu, znamenal vždy změnu o jednu expoziční hodnotu, čily …, 4 s, 2 s, 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 
s, 1/16 s, 1/32 s, 1/64 s, … . Mimo to jsou jednotlivé kroky dále děleny na 1/2 a na 1/3 hodnoty. 
Ve skutečnosti tomu tak přibližně je, avšak ve fotografické praxi se hodnoty pro snadnější 
zapamatovaní zaokrouhlili a proto je potřebné pro přesné hodnocení jasových poměrů opět získat 
původní hodnoty. 

 

4.8 Kalibrace clony (clonového čísla F) 
Stejně tak jak expoziční čas ovlivňuje expozici, tak i clona respektive její průměr či plocha je 

dalším členem ovlivňující míru expozice. Logicky lze konstatovat, že čím větší bude plocha 
clony, tým více světla dopadne na snímač. Pokud je tedy potřeba zvýšit 2x expozici, je třeba při 
zachování ostatních parametrů (t, ISO) zvětšit 2x plochu clony. To znamená zvětšit průměr clony 

o 414,12   podle následujícího vztahu 
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U fotoaparátů se ale nenastavuje průměr clony, nýbrž tzv. clonové číslo F, což je poměr 
ohniskové vzdálenosti f a průměru clony d. Chceme-li tedy při zachování všech parametrů (t, 

ISO, f) snížit expozici na polovinu, musíme clonové číslo F zvětšit o 414,12  . Proto je 

základní řada clonových čísel 1, 1,4, 2,8, … . Mimo to je základní řada dělena ještě na 1/2 a 1/3 
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hodnoty. Jak již bylo naznačeno výše, průměr clony je závislý ještě na ohniskové vzdálenosti. To 
je komplikace zejména u objektivů s proměnnou ohniskovou vzdáleností, neboť pro každou 
hodnotu ohniskové vzdálenosti f a clonového čísla F je třeba nastavit nový průměr clony. 
Bohužel nastavení průměru clony není spojité, ale probíhá po skocích, čili je možno nastavit 
pouze konečný počet průměrů. To pochopitelně vnáší do informace o clonovém čísle F jistou 
chybu, kterou je třeba opět eliminovat nalezením kompenzační funkce. 

Změření skutečného průměru clony je v praxi bez poškození objektivu téměř nemožné. Proto 
je třeba průměr resp. plochu clony případně clonové číslo F kalibrovat nepřímo, pomocí míry 
vybuzení jednotlivých stejných pixelů. Podmínkou takto prováděného cejchování, je snímání 
homogenní jasově stabilní plochy. Ta je v naší světelné k dispozici. Důležitým krokem je 
stanovení referenční clony, vůči které se budou porovnávat ostatní. Referenční clona by měla být 
nejlépe ta, při které bylo prováděno cejchování snímače na jas. 

Příklad průběhu chyby a kompenzované hodnoty clonového čísla pro ohniskovou vzdálenost 
f = 18 mm a referenční clonové číslo F = 3,5 je uveden na následujícím obrázku. 

Kompenzace clonových čísel pro Fref = 3,5 a pro f = 18 mm objektivu 
NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6G ED-IF AF-S DX

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,5 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

F [-]

F
re

al
 [

-]

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

P
o

m
ěr

n
á 

o
d

ch
yl

ka
 [

%
]

Kompenzovaná hodnota Poměrná odchylka  

Obr. 4-44 Kompenzace clonových čísel pro Fref = 3,5 a pro f = 18 mm objektivu NIKKOR 18-105 
f/3,5-5,6G ED-IF AF-S DX 

Z obrázku lze odečíst, že se maximální hodnota odchylky pohybuje okolo cca 30 %. 
V průměru se tato odchylka pohybuje okolo 18 %. Tato odchylka vnáší do celého měření dosti 
výraznou chybu, proto je její kompenzace velmi nutná. O její nutnosti svědčí i to, že při výpočtu 
expoziční hodnoty EV je clonové číslo F zastoupeno kvadraticky. Jak již bylo naznačeno výše, 
kompenzační faktor bude závislý na ohniskové vzdálenosti f a referenční cloně Fref. Proto je 
kompenzační funkce závislá na více proměnných, mezi kterými je potřeba nalézt závislost. 
Z mechanického pozorování objektivu NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6G ED-IF AF-S DX lze 
předpokládat, že objektiv používá konečnou řadu průměrů, které se přibližně přiřazují na základě 
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výpočtu z ohniskové vzdálenosti f a velikosti clonového čísla F. Tato teorie by vztah mezi oběma 
veličinami značně zjednodušila a je předmětem dalšího zkoumání. 

 

4.9 Kalibrace citlivosti (ISO) 
Poslední z parametrů ovlivňující míru expozice EV je citlivost ISO. V podstatě se jedná o 

zesílení vstupního obvodu před A/D převodníkem. Zvýšení citlivosti z ISO = 100 na ISO = 200 
znamená zesílení vstupního signálu na dvojnásobek. Se zvyšováním vstupního zesílení logicky 
vzrůstá i míra šumu zastoupena v digitalizovaném signálu. To vnáší do snímku určeného k jasové 
analýze odchylku. Proto je při pořizování snímku žádoucí držet ISO na nízkých hodnotách. 
V omezených případech, je ale žádoucí citlivost zvýšit, (např. při jasové analýze noční oblohy). 
Proto je vhodné i tento parametr proměřit. V současné době byl vyvíjený jasový analyzátor 
používán a cejchován na hodnotě ISO = 100 a ISO = 200. Cejchování ostatního možného 
nastavení citlivosti je předmětem dalšího výzkumu. Kalibrace citlivosti ISO se může provádět 
podobným způsobem jako při cejchování clony, tj. snímáním plochy s konstantním jasem a 
vyhodnocení vybuzeného signálu na snímači. 

 

4.10 Jasový analyzátor LumiDISP 
Na základě výše uvedených poznatků, byla navržena nová verze softwaru LumiDISP, ve 

které jsou implementovány prvky pro zpracování dat (RAW formátu) přímo ze senzoru 
digitálního fotoaparátu Nikon D90, jakož i jejich přepočet na jasovou informaci L v jednotkách 
cd·m-2 s uvažováním všech kompenzačních veličin popsaných v předcházejících kapitolách. 
Tento software spolu s digitálním fotoaparátem NIKON D90 tvoří analyzátor, kterým lze 
hodnotit jasové poměry hodnocené scény. Náhled okna softwaru jasového analyzátoru LumiDISP 
je uveden na dalším obrázku. 

 

Obr. 4-45 Náhled okna jasového analyzátoru LumiDISP 
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5 VYUŽITÍ JASOVÉHO ANALYZÁTORU K MĚŘENÍ 
Kalibrovaný jasový analyzátor má pro fotometrická měření široké uplatnění. Přirozeně že 

největší uplatnění nalezne všude tam, kde je potřena měřit jas L, či veličiny přímo spojené 
s jasem, jako je například kontrast apod. 

Bezesporu nejpřínosnějším aspektem jasového analyzátoru je okamžité změření řádově 
miliónu bodů. Oproti konvenčnímu měření, kdy se jasoměrem měří analyzovaná plocha bod po 
bodu, přináší nekonvenční měření jasu pomocí fotoaparátu velmi výraznou časovou úsporu. Díky 
tomu, že je během jednoho okamžiku vytvořen obraz celé plochy, odpadá riziko spojené 
nestabilní světelnou scénou. Proto lze vcelku bezchybně změřit i scény s relativně proměnnými 
světelnými podmínkami. 

 

5.1 Porovnání přístrojů 
Luminance meter LS-100; Konica Minolta 

Tento konvenčně velmi oblíbený přístroj je pro měření jasu patrně nejrozšířenější. Jedná se o 
zařízení, které měří bodově jas v úzkém zorném úhlu 1°. V tomto zorném poli počítá průměrnou 
hodnotu jasu všech elementární ploch a umožňuje měření jasu až do hodnoty 299 900 cd·m-2 
s přesností ± 2 % pro normalizované světlo A [35]. 

  

Obr. 5-1 Jasoměr LS-100 a jeho spektrální citlivost 

2D Color Analyzer CS-2000; Konica minolta 

Jedná se o jasovou kameru s rozlišením 1Mpx umožňující měřit jas do hodnoty 
100 000 cd·m-2 s přesností ± 3 %. Toto sofistikované zařízení je však velmi finančně nákladné a 
je bohužel pevně vázáno na použitý hardware (objektivy, filtry apod.). Dodáváno je ve třech verzí 
s objektivy o pevných zorných úhlech 22°, 40° a 8°. K poslednímu z uvedených lze dokoupit dvě 
zvětšovací čočky umožňující zkrátit zaostřovací vzdálenost z 900 mm na 500 mm nebo 300 mm 
[34]. 

 

Obr. 5-2 2D Color Analyzer CS-2000 [33] 
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LMK mobile advanced; TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH 

Tento jasový analyzátor je založen na digitální jednooké zrcadlovce CANON EOS 450D 
s objektivem Sigma 18-50mm F2.8 EX DC Macro. Produkt je svázán se softwarem LMK 2000 a 
jako celek je kalibrován na normalizované světlo A s přesností 2,5 % [78]. Přizpůsobení ke 
křivce V(λ) je řešeno softwarově, což při měření jiného druhu světla než A vnáší do výsledku 
odchylku od přesné hodnoty. 

 

Obr. 5-3 LMK mobile advanced [78] 

LumiDISP - LDA; Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně 

Jasový analyzátor založený na digitální jednooké zrcadlovce NIKON D90 s objektivem 
NIKKOR 18-105 f/3,5-5,6G ED-IF AF-S DX. Vyhodnocovacím softwarem je LumiDISP, který 
umožňuje použití jakéhokoliv vhodného fotoaparátu. Přizpůsobení ke křivce V(λ) je řešeno 
pomocí hardwarového filtru, nasazeném na objektivu fotoaparátu. Maximální chyba měření pro 
všechny typy normalizovaných i nenormalizovaných světel (viz. kap 4.4) je cca ± 3 %, přičemž 
pro normalizované světlo A je dosažena přesnost okolo 1,5 %. Rozsah měření je přibližně 1:4000 
na jedno měření. Při použití HDR fotografie lze rozsah zvýšit až na 1: 3 200 000 000. S takto 
vybaveným jasovým analyzátorem lze měřit a vyhodnocovat celou řadu úkolů. Popis 
jednotlivých možností jasového analyzátoru LumiDISP – LDA je popsán v následujících 
kapitolách. 

 

Obr. 5-4 Jasový analyzátor LumiDISP - LDA 
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5.2 Měření jasu L 
Primárním úkolem jasového analyzátoru je pochopitelně měření jasu. Široký měřící rozsah 

umožňuje užití jasového analyzátoru k měření jak nízkých jasů tak velmi vysokých. Mezi velké 
výhody jasového analyzátoru je vizualizace jasových poměrů na jednotlivých plochách 
v prostoru. Díky svému rozlišení a možnosti nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu na 105 
mm lze detailně jasově vyhodnotit elementární plošky v zorném úhlu přibližně 30“, což odpovídá 
při vzdálenosti 10 m velikosti plochy asi 1x1 mm. 

Nezpracované snímky lze ukládat přímo na paměťové médium fotoaparátu, nebo je možno 
ovládat fotoaparát vzdáleně pomocí PC. Focené snímky lze pak ukládat přímo do databáze 
programu LumiDISP, kde se jasově vyhodnotí. Nespornou výhodou je možnost práce na dálku 
přes internet a to i pro více uživatelů na jednou. 

Jasově vyhodnocené snímky lze kdykoliv různě modifikovat, například změnou palety 
z lineární na logaritmickou, úpravou maxima či minima apod. Příklad úpravy palety 
analyzovaného snímku je uveden na dalším obrázku. 

  

  

Obr. 5-5 Příklad úpravy palety analyzovaného snímku 

Díky softwarovému post-processingu lze z analyzovaných snímků velmi dobře vyhodnotit 
jasové řezy, prakticky na libovolné přímce, čáře, tvaru či celé skupině. Toho lze využít například 
při hodnocení oslnění, kdy lze prostor rozdělit na jednotlivé zóny, v nichž lze vyhodnocovat 
jasové poměry a kontrasty. 
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Obr. 5-6 Hodnocení jasových poměrů v zónách 

S tím souvisí i otázka optimálního jasu. Klíčovým faktorem pro optimální velikost jasu není 
jeho absolutní hodnota, ale jeho rozložení v zorném poli pozorovatele. Tato skutečnost úzce 
souvisí s citlivostí a dynamikou lidského oka. Pro dobrou viditelnost je velmi důležitý kontrast, to 
znamená rozdíl jasů popředí a pozadí. Nízké kontrasty znamenají pro lidské oko a mozek často 
velmi namáhavou činnost, kde je vyžadováno zbytečně velké soustředění a hrozí brzká únava. 
Naproti tomu velmi vysoké kontrasty jsou mnohdy pro smyslový orgán až nepříjemné, bolestivé 
a někdy i dokonce destruktivní. 

 Tak lze například velmi pohodlně z předcházejícího obrázku bezpečně díky jasovým řezům 
odečíst, že rozdíl jasů v řezné polorovině L0° činil přibližně 2000 cd·m-2. 

Dalším velmi užitečným nástrojem je histogram vyjadřující četnost výskytu sledované 
veličiny v určitém intervalu hodnot. 

   

Obr. 5-7 Příklad histogramu 

Díky němu můžeme vcelku bezpečně vyhodnotit četnost oslňujících míst v analyzovaném 
zorném poli. Výsledky lze zobrazit buď formou grafu nebo tabulky. 

Mimo celkové jasové analýzy snímku lze k vyhodnocování využít detektory nejrůznějších 
tvarů. V nich je možno snadno spočítat např. průměrnou hodnotu, podobně jak je tomu u 
jasového analyzátoru s měřícím zorným úhlem 1°. 
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Obr. 5-8 Náhled detektoru 

Tyto hodnoty se dají zobrazovat přímo, ať už v příslušném okně, nebo jako hodnotu přímo 
v obrázku u detektoru. Potom lze jeho pouhým posunem do jiné pozice ihned a bez nutnosti 
jakéhokoliv jasového přepočtu analyzovat jas scény ohraničený příslušným detektorem. To 
rozšiřuje oproti konvenčním jasoměrům možnosti v užití i více detektorů na jednou, nezávisle na 
jejich velikosti a tvaru. Rovněž lze detektor různě trasovat, či v jeho struktuře provádět řezy. 

 

Obr. 5-9 Jasové řezy 

 

5.3 Měření rušivého světla 
Jak již bylo zmíněno, lze s tímto jasovým analyzátorem měřit i velmi malé úrovně jasů, jako 

je tomu například při vyhodnocování rušivého světla noční oblohy. První experiment byl 
proveden s tímto druhem měření v roce 2009 v noci ze 17. na 18. září. Tehdy se konal 
v Libereckém kraji České republiky pod vedením odborníků z Ostravské technické univerzity 
světově unikátní pokus, kdy se zkoumal vliv veřejného osvětlení na jas noční oblohy. 

  

Obr. 5-10 Noční obloha při vypnutém veřejném osvětlení 
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Obr. 5-11 Noční obloha při zapnutém veřejném osvětlení 

Předcházejících obrázky jednoznačně demonstrují užití jasového analyzátoru i pro měření 
velmi nízkých hodnot orientačně pod 1 cd·m-2. Na snímcích je nejprve znázorněna situace, kdy je 
noční obloha osvětlována pouze osvětlením z reklamních poutačů či osvětlením z továren a 
následně pak i veřejným osvětlením. Z porovnání jasové analýzy obou snímků lze vyvodit, že při 
vypnutém veřejném osvětlení je jas noční oblohy přibližně na 25 % úrovně zapnutého. 

 

5.4 Měření vysokých jasů za použití HDR fotografie 

  

Obr. 5-12 Jasová analýza světelných zdrojů 

Široký rozsah jasového analyzátoru umožňuje měření i hodnot v řádově 100 000 cd·m-2. 
Tento fakt lze s výhodou využít při jasové analýze světelných zdrojů. Obrovský kontrast je 
možno zaznamenat zejména u světelných zdrojů s LED, které ve své podstatě vyzařují celý 
světelný tok z velmi malé plochy. 

  

Obr. 5-13 Jasová analýza světelných zdrojů 
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Proto není divu, že tyto zdroje dosahují hodnot jasu i více jak 100 000 cd·m-2. Snímky se 
zdroji tak velkého jasu jsou pro bezpečný záznam nejvyšší hodnoty často podexponovány, a tudíž 
je jasová analýza mnohem tmavších ploch prakticky nemožná, neboť je dynamika čipu nedokáže 
rozlišit. 

V takovém případě lze použít matematický algoritmus pro tvorbu snímků s vysokou 
dynamikou (HDR – High Dynamic Range). Pro jejich tvorbu je nezbytné pořízení minimálně 
dvou snímku s odlišnou expoziční hodnotou EV. 

 

Obr. 5-14 Funkce Bracketing 

Toho lze dosáhnout buď manuálním nastavením parametrů clony, expozičního času či 
citlivosti ISO, nebo využítí funkce fotoaparátu Bracketing (skupinování). Aktivovat ji lze pomoci 
stisku tlačítka BKT a za současného otáčení voliče nastavit parametry rozdílu expozičních hodnot 
EV až o 4 EV při použití třech snímků. Generování výsledného obrazu je pak tvořeno 
automaticky pomocí tlačítka HDR v menu programu LumiDISP, kde je možné si vybrat ze 
třech přednastavených algoritmů, nebo lze ke tvorbě HDR fotografie využít aritmetický modul 
programu, kde je možné vytvořit algoritmus vlastní. Složený výsledný obraz s vyobrazením 
jasové informace v pseudobarvách může vypadat jako na následujícím obrázku. 

 

Obr. 5-15 HDR fotografie 
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Na něm lze demonstrovat výhody fotografie HDR, která obsahuje velmi dobře čitelná místa 
jasná (okna, svítidla) i tmavá (stíny lavic). Pomocí těchto snímků můžeme velmi dobře hodnotit 
například míru oslnění UGR v učebnách viz Obr. 5-17 nebo při dopravních situacích, například 
na přechodech pro chodce, případně při rekonstrukci dopravní nehody. 

 

Obr. 5-16 Jasová analýza učebny pomocí HDR fotografie 

5.5 Hodnocení viditelnosti chodců 
Velmi užitečným se jeví jasový analyzátor LumiDISP v místech, kde nepříznivé světelné 

podmínky snižují bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména chodců. Za nepříznivé 
světelné podmínky považujeme situace, kde dochází ke snížení kontrastů mezi chodci a pozadím. 
Tato skutečnost nastává v době, kdy je řidič oslněn reflektory protijedoucího vozidla a je mu tak 
zabráněno bezpečně rozlišit překážku před ním. Tuto situaci nelze zatím z vlastního pohledu 
nijak řešit. Ve fázi výzkumu je možná varianta užití vzájemně opačně polarizovaného skla 
automobilu a reflektoru. Často však nastává situace, kdy je jas překážky téměř totožný s jasem 
pozadí, pro řidiče se tak např. chodec stává špatně viditelným a dojde ke kolizi se silničním 
vozidlem. Vzhledem ke špatným světelným podmínkám není vždy zejména u soudních pří určení 
viníka nehody jednoduchou záležitostí. Na tento podnět zareagoval ústav soudního inženýrství 
VUT v Brně a vznesl požadavek na uspořádání pokusu prezentující rizika chodců při nočním 
silničním provozu. 

  

Obr. 5-17 Situace s dálkovými světly (vlevo) a potkávacími světly (vpravo)  
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Pokus probíhal na letištní ploše reprezentující vozovku, s testovacím obrazcem ve 
vzdálenosti 60 m od vozidla a s typicky oblečeným figurantem ve stejné vzdálenosti. Testovány 
byly situace při rozsvícených dálkových a potkávacích světlech. 

  

Obr. 5-18 Jasová analýza situace s dálkovými světly (vlevo) a potkávacími světly (vpravo)  

Z porovnání jasové analýzy obou situací lze jednoznačně vyhodnotit, že při této konfiguraci 
je chodec osvětlovaný potkávacími světly ze vzdálenosti 60 m pro řidiče takřka nerozlišitelným. 
Užitím implementovaných filtrů v LumiDISPu lze situace názorně vyhodnotit například pro 
určité hraniční úrovně jasu Obr. 5-19. 

  

Obr. 5-19 Hraniční úrovně pro situace s dálkovými světly (vlevo) a potkávacími světly (vpravo)  

Velmi snadno lze za použití nástroje pro trasování hran vyhodnotit detail obrázku při obou 
situacích. 

  

Obr. 5-20 Trasování hran pro situace s dálkovými světly (vlevo) a potkávacími světly (vpravo)  
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Za pomocí aritmetického modulu lze vytvořit kompozici snímků pro oba případy 
s vyznačením pásma pro dálková a potkávací světla. 

 

Obr. 5-21 Kompozice snímků s dálkovými světly (vlevo) a potkávacími světly (vpravo) 

 

5.6 Hodnocení jasu pro hygienu osvětlování 
Světelné reklamní plochy se za poslední dobu staly velmi výrazným přispěvatelem ke 

zvýšení hladiny osvětlení nočního prostředí. Důkazem může být i pokus prezentovaný v kap 5.3. 
Z popudu Krajské hygienické stanice v Brně byl jasový analyzátor využit pro hodnocení 
nadměrných kontrastů světelné reklamní plochy instalované v blízkosti Vinohradského 
Brněnského sídliště. Podnětem k uskutečnění měření, byly stížnosti z řad obyvatelů sídliště 
zaslané na Krajskou hygienickou stanici v Brně, kde byla vytýkána provozovateli světelné 
reklamy příliš velká intenzita jasu ve srovnání s pozadím. 
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Obr. 5-22 Kontrastní řez 
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Obr. 5-23 Jasová analýza světelné reklamy 

Z měření a analýzy vyplynulo, že maximální úroveň jasu světelné reklamy byla v místě 
středu loga a odpovídala přibližně hodnotě 400 cd·m-2. Středem textu byl veden řez, na kterém se 
hodnotil kontrast vůči pozadí. Z jeho průběhu na řezu bylo možno vyhodnotit, že maximálního 
kontrastu bylo opět dosaženo v místě loga společnosti a činil přibližně 2700:1. 

 

5.7 Hodnocení jasu výbojových zdrojů 
Osvětlování svítidly s výbojkami patří v současné době k nejrozšířenějším. V těchto 

svítidlech se můžeme setkat s nejrůznějšími druhy výbojek, od nízkotlakých sodíkových, které se 
vyznačují vysokým měrným výkonem, ale nízkým indexem podání barev, přes rtuťové až po 
halogenidové, které se v současné době masově nasazují jako náhrady za vysokotlaké sodíkové 
výbojky, pro svůj příznivý měrný výkon a vyšší index podání barev (u výbojek s křemenným 
hořákem až Ra > 90) [18], [19]. Bohužel ale svítivost většiny typů výbojek ovlivňují vnější 
parametry, jako je napájecí napětí, pracovní poloha apod. [26] 

Poslední ze jmenovaných může velmi výrazně ovlivnit tvar čáry svítivosti, neboť se při různé 
poloze výbojového zdroje mění délka jeho oblouku, dynamický odpor a tudíž i jeho celkový 
světelný tok. Poloha zdroje rovněž ovlivňuje i jasové rozložení oblouku, které má přímo vliv na 
tvar čáry svítivosti jednak zdroje a v konečném důsledku i svítidla. 

Měření čar svítivosti lze v podstatě provádět třemi způsoby. U všech třech způsobů se 
použije goniofotometr, rozdíl spočívá ale ve vzájemném natáčení svítidla a měřícího senzoru. 
Vůči svítidlu se natáčí senzor, nebo se vůči senzoru natáčí svítidlo, nebo obojí je ve stacionární 
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poloze a světelný tok ze svítidla je odrážen na senzor pomocí zrcátka. Všechny tři měření v sobě 
nesou jisté výhody a nevýhody. V prvním případě, kdy je svítidlo upevněno stacionárně (obvykle 
v pracovní poloze) obíhá kolem něj fotočlánek ve fotometrické vzdálenosti r. Pro přepočet 
svítivosti z osvětlenosti změřené luxmetrem se použije vztah (2.5), který však platí pouze pro 
bodové zdroje. Proto, abychom mohli považovat svítidlo za bodový zdroj, musí být fotometrická 
vzdálenost obvykle 5x delší, než je nejdelší rozměr aktivní světelné plochy svítidla. To v sobě 
nese značnou nevýhodu v podobě velkého požadavku na prostor ve světelné laboratoři (musí být 
o nejméně o průměru větším než 2xr). Další případ, kdy je fotočlánek ve stacionární poloze a 
natáčí se vůči němu svítidlo, je pro prostorové nároky v laboratoři šetrnější, neboť stačí mít jeden 
s rozměrů laboratoře o něco málo delší než r. Bohužel ani toto řešení není bez chyby, neboť 
dochází k odklánění svítidla z jeho pracovní polohy, a to u svítidel s výbojovými zdroji 
představuje dost výraznou chybu zanesenou do měřícího cyklu, neboť jak již bylo uvedeno výše 
svítivost potažmo tok výbojových zdrojů je výrazně závislý na poloze zdroje. Zdálo by se, že 
řešením je použití zrcadlového goniofotometru, ale ani toto řešení není bez chyby. Na zrcadle 
dochází přirozeně u útlumu světelného toku, který je výrazně závislý na čistotě odrazné plochy. 
Rovněž je v potaz vzít i spektrální odraz, který může být odlišný pro různá složení spektra světla. 
Pro praxi nejschůdnější bývá tedy většinou varianta se stacionárním fotočlánkem a rotujícím 
svítidlem, kdy dochází ke změně polohy svítidla a tudíž i ke změně toku světelného zdroje. 

Jasovou analýzou halogenidové výbojky lze velmi názorně dokázat, jak se chová oblouk v 
hořáku světelného zdroje, při různých provozních polohách. Měřenou výbojkou byla 
halogenidová výbojka od firmy Osram MH 400W. Jasová analýza byla prováděna za pomocí 
jasového analyzátoru LumiDISP a zkalibrovaného fotoaparátu Nikon D90. Tato sestava byla 
společně s měřenou výbojkou upevněna na rotační část goniofotometru viz Obr. 5-24.  

 

Obr. 5-24 Upevnění jasového analyzátoru (digitálního fotoaparátu) na goniofotometr 

Výbojkou společně s digitálním fotoaparátem bylo po ustálení světelného toku otáčeno s 
krokem 2° v celém možném rozsahu. Pro kontrolu světelného toku, resp. osvětlenosti, byl na 
rotující sestavu připevněn fotočlánek luxmetru PRC Krochmann Radiolux 111. Pořízené snímky 
byly vyhodnoceny a jsou vyobrazeny na následujícím obrázku v pseudobarvách odpovídajícím 
velikosti jasu. 
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Obr. 5-25 Jasová analýza hořáku výbojového světelného zdroje 

Z obrázku je patrné, že v poloze 0° je jas skutečně nejlépe rozložen podél celého hořáku. Jas 
v této poloze nevykazuje žádné extrémní lokální maxima, neboť výbojová dráha oblouku je 
nejkratší a neopírá o stěnu hořáku. V této poloze je oblouk stabilizován teplem odváděným 
radiací přes stěny hořáku a svítí jeho maximální plochou. Vychýlíme-li výbojku z této polohy 
dojde k natažení výbojové dráhy a k poklesu její svítivosti. V určitých polohách překračuje 
hodnota jasu na určitých místech maximální úroveň jasu změřenou v poloze 0°. To se přirozeně v 
tomto místě zvýší světelný tok, ale v ostatních místech oblouku výrazně poklesne. Z toho plyne, 
že v poloze 0° má výbojka největší účinnost a měla by být v této poloze provozována. Bohužel 
mnohdy v praxi je tato doporučená poloha neužívána a výbojka je provozována v horizontální 
poloze. V tomto případě se výboj vychyluje ze své nejkratší dráhy a dochází k jeho prodloužení a 
k jeho ochlazení o stěny hořáku. To má za následek změnu jeho dynamického odporu, což 
zpravidla vede, jak již bylo řečeno, ke snížení svítivosti oblouku. 

Porovnáme-li hodnoty světelného toku, jež je úměrný osvětlenosti změřené pomocí luxmetru 
a integrální hodnoty jasů v jednotlivých polohách, dostaneme podobné průběhy naznačené na 
následujícím obrázku Obr. 5-26. 
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Obr. 5-26 Jas a tok závislý na poloze 
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Drobné odchylky zobrazených průběhů, jsou způsobeny vlivem umístění senzoru luxmetru, 
který byl umístněn nad výbojkou. Z jasové analýzy jednoznačně plyne, že měření čar svítidel s 
výbojkami musí probíhat se svítidlem v pracovní poloze. V případě že toto doporučení 
nedodržíme, musíme počítat s chybou, která může dosáhnout v našem případě velikosti až 25%. 

5.8 Měření čar svítivosti 
Nekonvenční měření čar (křivek) svítivosti pomocí digitální fotografie je principiálně odlišné 

od měření klasického, kde se pro měření svítivosti používá luxmetr, který měří osvětlení v určité 
fotometrické vzdálenosti. Svítivost se v takovém případě jednoduše vypočte dle čtvercového 
zákona (5.1) 

2rEI  (cd; lx, m) (5.1) 

kde  I  je hledaná svítivost  

 E je osvětlenost 

 r je fotometrická vzdálenost.  

 

Při měření čar svítivosti pomocí digitálního fotoaparátu se vektor svítivosti stanový nikoliv 
přímo, ale odrazem od difúzní plochy Obr. 5-28. Pomocí fotoaparátu je zaznamenána jasová 
distribuce odraženého světla od plochy, ze které je zpětným přepočtem stanovena čára svítivosti 
svítidla osvětlující plochu. Vzhledem ke konečným rozměrům plochy, nelze rekonstruovat 
kompletní čáru svítivosti pomocí jednoho snímku. Proto je potřeba svítidlo postupně natočit vůči 
ploše do pozic tak, aby bylo možné postupně s pořízených snímků stanovit celou čáru svítivosti. 

Data ze snímků pořízených za pomocí jasového analyzátoru LumiDISP leze přímo použít 
k rekonstrukci čáry svítivosti, neboť díky zkalibrované optice nese každý pixel nejen informaci o 
jasu, ale také o úhlu dopadu paprsku do objektivu viz Obr. 5-27. 

 

Obr. 5-27 Odvození geometrických parametrů bodu na fotografii 

Známe-li i informaci o geometrickém uspořádání fotoaparátu a měřeného svítidla vůči 
odrazné ploše, lze postupem naznačeným na Obr. 5-28 stanovit kromě jasu L také geometrické 
parametry bodu P a ty následně použít k přepočtu na vektory svítivosti. 
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Obr. 5-28 Princip odvození čar svítivosti 

Bude-li bod P součástí focené plochy, u které jsme schopni stanovit směrový koeficient 
odrazivosti, lze za pomocí rozměrů a úhlů plynoucích z Obr. 5-28 vypočítat vektor svítivosti I 

včetně jeho parametrů  v polorovinách C, pochopitelně soustředěné do jednoho bodu (ekv. 

bodový zdroj)  

Klíčovým problémem k celé problematice zůstává popis směrového koeficientu odrazivosti 
focené plochy. Jednoduchý popis směrového koeficientu odrazivosti zformuloval v roce 1977 
Bui-Tuong Phong, který lze výhodně použít při vizualizaci a s přijetím určitých podmínek i při 
popisu fyzikálních vlastností odrazného materiálu [45]. V tomto modelu je odrazná plocha 
popsána svítivostí Iv, kterou popisuje vztah (5.2) 

dsv III   (cd; cd, cd) (5.2) 

kde sI  je zrcadlová složka svítivosti a 

 dI  je rozptylná složka svítivosti. 

Tyto složky se dají rozepsat na vztahy (5.3) a (5.4). 

)(cos 0  h
sLs rII  (cd; cd, -, -, °, °) (5.3) 

kde LI  je svítivost dopadajícího paprsku, 

sr  je parametr určující míru zastoupení zrcadlové složky v celkovém odraženém 

světle, 

 h  je exponent vyjadřující rozptyl zrcadlového odrazu, 

 0  je parametr funkce, 

   je natočení směrově difúzního odrazu, 
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)cos( 0 dLd rII  (cd; cd,-,°) (5.4) 

kde LI  je svítivost dopadajícího paprsku, 

dr  je koeficient difúzního odrazu, který udává zastoupení dif. složky v odraženém 

světle, 

 0  je parametr funkce. 

Pomocí těchto vztahů, lze popsat většinu difúzních izotropních materiálů. Náhled čáry 
svítivosti izotropního materiálu může například vypadat jako na Obr. 2-1. 
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Obr. 5-29 Příklad čáry svítivosti izotropního materiálu [73]  

Pro anizotropní materiály je popis složitější. K popisu se užívá tzv. BRDF funkce (z 
anglického Bidirectional Reflectance Distribution Function), kterou v roce 1986 sestavil J. K. 
Kajuta [1]. Tato funkce byla původně sestavena k využití v počítačové grafice, ale lze ji 
s úspěchem využít i k fyzikálnímu popisu směrově odrazných materiálů. Vztah vyjadřuje 
intenzitu světla mezi světelnými zdroji a povrchy objektů. Součástí tohoto vztahu je funkce, která 
popisuje, jak se chová osvětlovaný povrch při různém natočení vůči pozorovateli, poloze a 
vlnové délce okolních světel [37]. Obecné vyjádření této rovnice vyjadřuje vztah (5.5) 

   
 

 
 

, ,
, , ,

, , cos
r r r r r r

r r i i
i i i i i i i i

I I
f

E I d
 


 

 
 

   
 

   
   

 (5.5) 

kde ,   jsou elevace a azimut paprsků, 

  I  svítivost, 

  E  osvětlenost, 

cos   je cosinus úhlu mezi směrem dopadajícího paprsku a normálou 

povrchu, 

  d  prostorový úhel podél směru dopadajícího paprsku. 

Index i  dopadající paprsek, 

  r  odražený paprsek. 



  5 Využití jasového analyzátoru k měření 

 

76

Při výpočtech s reálnými materiály je tedy potřeba popsat jejich chování pro libovolný 
dopadající paprsek. Proto byly odvozeny následující vztahy vycházející z Phongova vztahu a jsou 
platné pro spektrálně nezávislý izotropní materiál. 

Předpokládejme, že dopadající paprsek svírá s normálou plochy úhel γ s azimutem β od osy 
x. Odražený paprsek od dokonalé roviny potom bude svírat s normálou rovněž úhel γ avšak 
azimut paprsku bude otočen o 180° (π). Pro anizotropní materiál lze předpokládat, že toto otočení 
bude nabývat odlišných hodnot. Potom lze pro jeho průsečík s jednotkovou koulí v kartézských 
souřadnicích vypočítat podle 

 
 





cos

sinsin

cossin

0

0

0





z

y

x

. (5.6) 

V případě, že odraz paprsku nebude dokonale zrcadlový, lze popsat průsečík s jednotkovou 
koulí obecného odraženého paprsku způsobem kdy je odklon od normály reprezentován úhlem Θ 
a azimutem φ 
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. (5.7) 

Z absolutní vzdálenosti a mezi oběma průsečíky vypočtené podle 

222 zyxa   (5.8) 

kde se jednotlivé členy vypočítají podle 

0

0

0

zzz

yyy

xxx





 (5.9) 

lze podle kosinové věty vypočítat vzájemný úhel α odklonu obecného odraženého paprsku od 
paprsku odraženého při dokonalém zrcadlovém odrazu, který bude 











2
1arccos

2a . (5.10)

Díky němu, můžeme definovat výslednou poměrnou velikost obecného odraženého paprsku 
od roviny s uvážením koeficientů rs zastupující míru zrcadlového odrazu ve světle a h definující 
rozptyl zrcadlového odrazu. Velikost poměrného vektoru odraženého paprsku následně spočítáme 
jako 

  1cos)(cos  hh
s signrr  . (5.11)
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Exponent h reprezentuje při hodnotě h = 0 maximální rozptyl zrcadlového odrazu a při h = ∞ 
zastupuje zrcadlový odraz bez žádného rozptylu. Jednotlivé složky poměrného vektoru 
zrcadlového odrazu v kartézských souřadnicích vypočítáme podle 





cos
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rz
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rx
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. (5.12)

Složky difúzního odrazu v kartézských souřadnicích vypočteme podle 
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 (5.13)

kde rd je koeficient reprezentující míru zastoupení difúzního odrazu v odraženém světle. Složky 
poměrného celkového odraženého světla je dán součtem složek zrcadlového a difúzního odrazu 

dsv

dsv

dsv

zzz

yyy

xxx





 (5.14)

přičemž převodem složek do sférických souřadnic získáme modul poměrné hodnoty odraženého 
světla 

222
vvvv zyxr  . (5.15)

Výsledná svítivost odraženého paprsku je poté v souladu s Phongovým výrazem dána jako 
součin svítivosti paprsku dopadajícího a koeficientu rv 

Lvv IrI  . (5.16)

Výsledek reprezentující distribuci odraženého světla potom může vypadat následovně. 

 

Obr. 5-30 Distribuce odraženého světla v prostoru respektující směrový odraz 
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Mimo směrové odraznosti svítidla bude výsledek ovlivňovat fakt, že parametry reálného 
svítidla jsou soustředěny do jednoho bodu, jak je tomu standardně i při konvenčním měření. 
Odchylka způsobená touto skutečností bude tím větší, čím je měřené svítidlo blíže k měřícímu 
senzoru či odrazné ploše. Chyba rovněž závisí na tvaru čáry svítivosti. Bude-li čára svítivosti 
kosinového tvaru, bude chyba při konvenčním měření vlivem kosinového nadstavce luxmetru v i 
ideálním případě prakticky nulová. Chyba se v tomto případě projeví až při vzdálenosti menší než 
je nejdelší rozměr aktivní světelné plochy. 
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Obr. 5-31 Průběh svítivosti v závislosti na fotometrické vzdálenosti zářivkového svítidla 60cm 

Na Obr. 5-31 je pro ilustraci uveden průběh svítivosti zářivkového svítidla pro rovinu C90 a 
úhel γ = 0° v závislosti na fotometrické vzdálenosti. Toto svítidlo nebylo opatřeno stínící 
mřížkou, a tudíž čára svítivosti nabývá kosinového tvaru. Z Obr. 5-31 lze vyhodnotit, že chyba 
prudce roste po zmenšení fotometrické vzdálenosti na hodnotu menší než největší rozměr svítící 
plochy, v tomto případě odpovídající délce zářivky.  

Dle doporučení normy je v praxi při měření čar svítivosti k udržení chyby pod 1 % 
doporučována vzdálenost 5x větší než největší rozměr aktivní světelné plochy svítidla [74]. 
Vzhledem k soustředění parametrů o čáře svítivosti svítidla do jednoho bodu je i při měření výše 
popsanou nekonvenční metodou potřeba počítat s jistou odchylkou, která se projeví při návrhu 
osvětlovací soustavy. 

Při výpočtu hladiny osvětlení na srovnávací rovině je totiž často užíváno nebodových svítidel 
zavěšených v kratších vzdálenostech, než v jakých byly změřeny. Tudíž logicky čára svítivosti 
změřená ve velké vzdálenosti, kdy se svítidlo považovalo za bodové, bude odlišná od skutečnosti. 
Výpočtové programy tuto skutečnost do jisté míry kompenzují transformací, při které se reálné 
nebodové svítidlo rozdělí na n stejných elementů, u nichž se použije změřená čára svítivosti  
n-krát zmenšená. 
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Obr. 5-32 Princip transformace lineárního svítidla 

Na Obr. 5-32 je naznačen princip transformace lineárního svítidla na 5 elementů, kdy se 
simulovalo nekonečně tenké svítidlo s délkou aktivní světelné plochy 1m se svítivostí 
I = 1000 cd v úhlu γ = 0°. Potom element svítidla měl délku 0,2 m a svítivost v úhlu γ = 0° 
Ie = 200 cd. 

 

Obr. 5-33 Odlišnost čar svítivosti pro různé fotometrické vzdálenosti 

Na základě této transformace lze ve spojitosti s různou délkou fotometrické vzdálenosti 
zaznamenat jisté odlišnosti ve výsledné čáře svítivosti Obr. 5-33. Osvětlenost, které následně toto 
svítidlo vytvoří, bude mít odlišný průběh, oproti osvětlení vytvořeném netransformovaným 
svítidlem.  Z toho logicky vyplývá, že výsledné osvětlení z transformovaného (reálného svítidla) 
bude rovnoměrnější. Tuto skutečnost lze vyjádřit průběhem chyby osvětlení od teoretického 
zdroje vztaženému k transformovanému svítidlu pro jednotlivé fotometrické vzdálenosti podle 
vztahu (5.17). 

100
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Na Obr. 5-34 je naznačen průběh chyby osvětlení vytvořeném teoretickým svítidlem 
s kosinovou křivkou svítivosti a s délkou světelné plochy 1m. 
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Obr. 5-34 Průběh chyby osvětlení od teoretického zdroje vztažený k transformovanému svítidlu 
pro jednotlivé fotometrické vzdálenosti 

Při návrhu osvětlovací soustavy mohou odchylky od skutečných čar svítivosti vnést do 
výpočtu značnou chybu, zejména při použití zdrojů s velkou svítivostí. 

V souvislosti s nařízením č. 244/2009 ze dne 18. března 2009 evropské komise založené na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES upravující požadavky na ekodesign 
všesměrových světelných zdrojů pro domácnosti [57] je na území EU od 1. září 2009 postupně 
zakazován dovoz a výroba klasických žárovek podle jejich příkonu, až do jejich úplného zakázání 
1. září 2016. Tímto krokem chce evropská komise za předpokladu přechodu ze žárovek na 
kompaktní zářivky ročně ušetřit 40 TWh elektrické energie (což odpovídá průměrné roční 
spotřebě elektřiny 11 milionů evropských domácností v roce 2008). [21] 

 Účinnost přeměny elektrické energie první zakázané avšak nejúčinnější 100W žárovky je 
při světelném toku Φ =1350 lm, přibližně 2% (plynoucí z maximální teoretické účinnosti 
683 lm·W-1). Proto jsou postupně nahrazovány klasické žárovky účinnějšími zdroji světla, ať už 
na bázi nízkotlakých rtuťových výbojek v podobě kompaktních zářivek, nebo indukčních výbojek 
či v současné době velmi moderních světelných zdrojů s LED. Díky použití velkého množství 
malých bodových polovodičových zdrojů v jednom celku, mají poslední zmiňované zdroje oproti 
ostatním specifickou distribuci světelného toku. Proto je třeba k fotometrii LED zdrojů 
přistupovat zvlášť pečlivě, aby při výpočtech osvětlovacích soustav osazených těmito zdroji 
nedocházelo ke zbytečným chybám. 

Ověření dopadu odchylek čar svítivosti na hladinu osvětlenosti proběhlo na dvojici LED 
světelných zdrojů PAR 55 s refraktory a se sférickou baňou určených pro závit E40 
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Obr. 5-35 LED zdroje PAR 55 s refraktory a se sférickou baňkou pro závit E40 

při fotometrických vzdálenostech 8,76 m a 0,79 m. Vzdálenost 0,79 m odpovídala 5x delší 
vzdálenosti nejdelšího rozměru aktivní světelné plochy. Vzdálenost 8,76 m je maximální 
fotometrická vzdálenost, kterou lze v laboratoři světelné techniky ústavu elektroenergetiky 
Vysokého učení technického v Brně docílit. 

 

 

 

Obr. 5-36 Čáry svítivosti LED zdroje PAR 55 s refraktory pro fotometrické vzdálenosti 8,76 m 
a 0,79 m 

 



  5 Využití jasového analyzátoru k měření 

 

82

 

Obr. 5-37 Čáry svítivosti LED zdroje PAR 55 se sférickou baňkou pro fotometrické vzdálenosti 
8,76 m a 0,79 m 

Z obrázku Obr. 5-36 lze bezpečně odečíst, že při stejném kroku 5° při obou měření dojdeme 
k odlišným tvarům čáry svítivosti. U výsledků měření vyobrazených na obrázku Obr. 5-37 je 
odlišnost vzájemného tvaru čáry svítivosti nepatrná. To koresponduje s poznatky uvedenými výše 
a publikovanými v článku [75], kde je vzájemná odchylka čáry svítivosti rovněž závislá na jejím 
tvaru. 

Rozdíl hladiny osvětlenosti na srovnávací ploše o velikosti 2 x 2 m při její vzdálenosti od 
světelného zdroje 2 m je znázorněna pro oba zdroje na následujících Obr. 5-38 a Obr. 5-39. 

 

Obr. 5-38 Osvětlenost od LED zdroje PAR 55 při použití různých čar svítivosti Ea (r = 8,76 m), 
Eb (r = 0,79 m) 
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Obr. 5-39 Osvětlenost od LED zdroje PAR 55 se sférickou baňkou pro při použití různých čar 
svítivosti Ea (r = 8,76 m), Eb (r = 0,79 m) 

Z obrázku Obr. 5-38 lze odečíst, že při použití čar svítivosti změřených v různých 
vzdálenostech, může být vzájemná odchylka hladin osvětlenosti v některých místech až 400 lx. V 
porovnání s maximální úrovní 4500 lx je to chyba přibližně 8 %. U obrázku Obr. 5-39 je 
vzájemná odchylka minimální (cca 2,5%), neboť i vzájemné odchylky čar svítivosti jsou 
zanedbatelné. 

Bohužel i tyto výpočty jsou zatíženy chybou, neboť je potřeba pro správný výpočet 
osvětlenosti od reálných zdrojů mít k dispozici čáru svítivosti, změřenou při fotometrické 
vzdálenosti korespondující se vzdáleností mezi světelným zdrojem či svítidlem a osvětlovaným 
bodem. To je v praxi často nereálné a při návrhu osvětlovací soustavy je nutno počítat s tím, že se 
skutečná hodnota osvětlenosti bude oproti výpočtu lišit. 

Z této simulace je tedy patrné, že neexistuje optimální vzdálenost, do které umístit vůči 
odrazné ploše či luxmetru měřené svítidlo, protože nelze předem stanovit, v jaké výšce bude 
svítidlo v praxi zavěšeno. Proto je nutné počítat s tím, že nekonvenční měření čar svítivosti 
pomocí odrazné plochy nepřinese podstatné zpřesnění při výpočtu osvětlovací soustavy, ale díky 
rekonstrukci z malého množství snímku velmi výrazně urychlí změření čáry svítivosti, které by 
současnými konvenčními metodami trvalo podstatně delší dobu. Toto může být výrazným 
přínosem u svítidel či světelných zdrojů, jejichž svítivost je ovlivňována proměnnými okolními 
podmínkami, neboť celá čára bude změřena v krátkém čase a vliv okolí bude minimální. 
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5.9 Jasové skenování svítidel a světelných zdrojů 
Problémy s fotometrickou vzdáleností popsané v předešlé kapitole lze velmi výrazně 

eliminovat provedením jasového skenu svítidla či světelného zdroje. 

 

Obr. 5-40 Princip jasového skenování 

Při této činnosti je naskenována jasová distribuce svítidla podobně, jak je tomu při měření 
čar svítivosti v polorovinách C. Pokud známe vzdálenost mezi foceným objektem a fotoaparátem 
lze velmi rychle na základě geometrických údajů o focených elementárních ploškách 
poskytnutých jasovým analyzátorem LumiDISP snadno určit velikost reálné focené plochy, a tak 
přepočítat jas L na svítivost I. Poté lze pracovat při výpočtu osvětlenosti se svítidlem jako s 
reálným (nebodovým) a osvětlenost E stanovit mnohem přesněji, neboť je reálné svítidlo 
reprezentováno miliony (závisí na rozlišení fotoaparátu) svítícími ploškami. 

Výsledkem jasového skenu je poté pěti rozměrná matice jednoznačně určující náklon γ a 
azimut Γ skenované plošky x, y s informací o jasu L vůči svítidlu či světelnému zdroji. Funkce 
informace o jasu je tedy závislá na čtyřech proměnných L (γ, Γ, x, y). 

Příklad jasového snímku pro světelné zdroje z předcházející kapitoly může v přímém směru 
vypadat následovně. 
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Obr. 5-41 Jasový sken LED zdroje PAR 55 v přímém směru 

 

Obr. 5-42 Jasový sken LED zdroje PAR 55 se sférickou baňkou v přímém směru 

Za pomocí jasového analyzátoru LumiDISP [41] je možno takto skenovat celé svítidlo či 
věterný zdroj a následně pak vytvořit ucelený soubor dat použitelný při výpočtu osvětlenosti. 
Nejvhodnější struktura datového souboru a jeho optimalizace je předmětem dalšího výzkumu. 
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6 ZÁVĚR 
Osvětlovací soustavy a světelná technika patří v současné době k neodmyslitelným 

součástem lidského života. Díky světelné technice si člověk vytvořil prostory nejen pro svoji 
práci na místech, kde by se jen stěží dostalo přirozené denní světlo. Umělé osvětlení tak začalo 
ovlivňovat denní biorytmy člověka, ale i zvířat a rostlin, nacházející se v jejich blízkosti. Činnost 
těchto umělých osvětlovacích soustav však ke své činnosti potřebuje nutně energii, která je dnes 
přenášena ve formě elektrické energie převážně z elektráren spalující fosilní paliva či užívají ke 
své činnosti palivo jaderné. To nutně nechává na Zemi pro budoucí generace značnou 
ekologickou zátěž, proto je třeba s energiemi nakládat zvlášť šetrně a ohleduplně k životnímu 
prostředí. 

Jednou avšak ne jedinou cestou, jak toho docílit, je navrhování a provozování světelné 
techniky tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energií. Proto je žádoucí, aby 
fotometrické parametry byly změřeny co nejpřesněji a ty následně užity při pečlivém navrhování 
osvětlovacích soustav. U stávajících soustav je vhodná individuální, nikoliv plošná (daná 
vyhláškou, apod.) revize, která může odhalit nedostatky směřující právě k velké nešetrnosti 
k životnímu prostředí. 

Disertační práce proto měla za úkol přinést základní přehled dosud používaných metod ve 
fotometrii (kap 2) a nástin možného využití nekonvenčních měřících přístrojů na bázi CCD a 
CMOS snímačů, a z nich vycházející jasové analýzy při fotometrických měření (kap 5). Jasová 
analýza, měla vycházet a v současné době i vychází z digitálního fotoaparátu, který je pro tuto 
oblast měření zkalibrován a dává tak pro účely měření jasu dostatečně přesné hodnoty. 
Následující výčet úspěšně vyřešených problémů je výsledkem dlouhodobých vzájemných 
konzultací řešitelského týmu produktu LumiDISP – LDA, který tvoří vedoucí doc. Ing. Petr 
Baxant, Ph.D., programátor Ing. Stanislav Sumec, Ph.D., kalibrační technik Ing. Jan Škoda, 
a další pomocný personál Ing. Tomáš Pavelka a Ing. Michal Krbal. 

 

6.1 Souhrn nových poznatků a vlastní přínos 
Jedním  z vytyčených cílů disertační práce proto bylo rozšíření a důkladnější přizpůsobení 

digitálního fotoaparátu k měření jasu. V této oblasti se cíle podařily velmi úspěšně splnit. V rámci 
disertační práce bylo však nutno vyhodnotit více než 11.000 snímků, a na jejich základě 
navrhnout novou koncepci a algoritmy nutné pro správnou činnost stávajícího softwaru 
LumiDISP. 

Prvním úspěchem bylo vyřešení načítání tzv. „surových“ dat (RAW) přímo z fotoaparátu, tak 
jak jej zaznamenal snímač a převodník převedl do digitální podoby. Práce s těmito daty a jejich 
následná analýza jsou velmi výhodná, neboť nejsou ovlivněna žádnou další matematickou 
interpolací či úpravou. Proto do výsledku nevnáší zbytečnou odchylku, která by se musela 
následně složitě korigovat. V počátcích výzkumu byla analýza prováděna z obrazových formátů 
JPEG, což se záhy ukázalo jako velmi nepřesné, neboť bylo třeba stanovit zpětnou transformační 
funkci k vytvoření RAW snímků, která byla závislá na velkém počtu nelineárních proměnných. 
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Jejich přesná rekonstrukce by znamenala neúměrné prodloužení výpočetní doby, proto se jasová 
analýza v současnosti provádí výhradně z formátu RAW a formát JPEG slouží spíše jako 
orientační náhled. 

Velmi výrazným posunem kupředu bylo úspěšné vytvoření kompenzačního filtru, který 
přizpůsobuje spektrální citlivost digitálního fotoaparátu spektrální citlivosti normálního 
fotometrického pozorovatele (citlivosti lidského oka), křivce V(λ) Obr. 2-1. Za tím účelem bylo 
nutno otestovat odezvu snímače digitálního fotoaparátu na sérii monochromatických světel 
a vyhodnotit jeho spektrální citlivost viz. (kap 4.4). Díky tomu se nám jako prvnímu pracovišti na 
světě podařilo vytvořit z digitálního fotoaparátu hardwarově přizpůsobený jasový analyzátor, 
prakticky nezávislý na spektru vstupního signálu, s průměrnou přesností v přímém směru kolem 
3 %. To je přesnost, kterou dosahují profesionální měřicí přístroje ovšem s 10 x navýšenou 
cenovou hodnotou. 

Ke zvýšení přesnosti na deklarovanou hodnotu přispívá i úspěšné ocejchování parametrů 
ovlivňující expozici snímku (clona F, čas závěrky t, citlivost ISO). Tyto veličiny jsou 
v metadatech obrázku zaznamenány se stabilní odchylkou, proto se jejich korekcí na správnou 
hodnotu dosáhlo zvýšení přesnosti měřených výsledků. 

Jedním z posledních, ale neméně důležitých faktorů ovlivňující přesnost systému, je 
pochopitelně objektiv. Ke správné funkčnosti jasového analyzátoru bylo třeba nalézt 
kompenzační funkce korigující vady objektivu (kap. 4.5). Je to zejména sférická vada objektivu, 
jejíž korekce je závislá na ohniskové vzdálenosti f, jež je ale ovlivňována mírou zaostření (ostřící 
vzdálenost fD). Nalezením spojitosti mezi těmato dvěma proměnnými umožnilo přesněji 
kompenzovat onu zmíněnou sférickou vadu a zpřesnit tak informaci o úhlu dopadu paprsku do 
fotoaparátu. Tato informace následně vede k přesnějšímu výpočtu prostorového úhlu, případně 
k přesnějšímu měření čar svítivosti pomocí digitálního fotoaparátu, jasovému skenování svítidel 
apod. 

Znalost a korekce všech těchto dosud neznámých problémů, umožnila vzniknout 
konkurenceschopnému jasovému analyzátoru, jenž byl rovněž jedním z cílů disertační práce. 
Nové proměnné a nové kompenzační funkce si vyžádaly podstatnou úpravu jádra celého systému 
LumiDISP, které bylo potřeba s patřičnou pečlivostí dobře navrhnout a následně realizovat. S tím 
ruku v ruce  souvisela i přestavba vzhledu a implementace nových funkcí do vyhodnocovacího 
softwaru, který se tak stal uživatelsky mnohem příjemnějším. 

 

6.2 Praktické využití 
Takto vytvořený jasový analyzátor je předurčen v prvním případě k měření jasu. Díky 

relativně rychlému snímání lze poměrně přesně vyhodnotit jasové rozložení složitých scén, které 
by muselo být při použití konvenčního měření prováděno bodově pomocí jasoměru. Tyto scény 
musí být však jasově po celou dobu měření stálé, a to i několik minut, neboť pro měření velkého 
množství bodů jasoměrem je za potřebí delšího měření. V praxi se ovšem taková stabilní jasová 
scéna hledá velmi špatně, tím spíše při měření kde do cyklu vstupuje denní osvětlení. Tyto 
problémy lze poměrně jednoduše odstranit užitím jasového analyzátoru na bázi digitální 
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fotografie, neboť měření s ním je podstatně rychlejší. Toho zle například výhodně využít při 
měření jasu noční oblohy, kdy se díky povětrnostním vlivům může scéna měnit dost dramaticky. 
Díky svému dynamickému rozsahu může být uplatněno nekonvenční měření jasu pomocí 
digitální fotografie při analýze světelných zdrojů, kde se dosahuje hodnot jasů řádově v miliónech 
cd·m-2. Zde většina konvenčních jasoměrů selhává, neboť jejich rozsah často končí na pár stech 
tisících cd·m-2. Díky použití HDR fotografie lze přinést v jednom snímku informaci o nízkých i 
vysokých hodnotách jasů. Díky tomu lze využít jasový analyzátor k hygienickým měřením, kdy 
se zkoumá riziko oslnění od osvětlovacích soustav, případně odlesky od odrazných ploch. Tak lze 
odhalit například předimenzované osvětlovací soustavy nešetrné k lidskému zdraví, ale i 
životnímu prostředí včetně zvířat a rostlin. Při následném snížení výkonu například u často velmi 
přesvětlených venkovních reklamních poutačů, lze docílit jednak větší bezpečnosti silničního 
provozu a rovněž tak zmírnit dopady na životní prostředí. 

Samostatnou kapitolou, je využití jasového analyzátoru při vyšetřování příčin dopravních 
nehod, zapříčiněné špatnými světelnými podmínkami (kap. 5.5), kde může jasová analýza 
zachraňovat i životy. 

Jako zajímavý způsob nekonvenčního měření se jeví měření čar svítivosti pomocí digitálního 
fotoaparátu. Měření probíhá velmi rychle a rekonstrukce čáry svítivosti je vytvářena za pomocí 
softwaru vycházející z jasové analýzy odrazné plochy (kap. 5.8). Pro toto měření je však velmi 
důležité znát směrovou odraznost analyzované plochy. K jejímu popisu je nejlépe užít tzv. BRDF 
funkce popsané a odvozené v téže kapitole. 

Je však třeba upozornit na to, že návrh osvětlovacích soustav pomocí čar svítivosti v sobě 
skrývá určitou nedokonalost, kdy jsou prakticky všechny svítidla považovány za bodové zdroje. 
To kraje významnou roly v případech, kdy se k sobě blíží rozměry svítidla a fotometrická 
vzdálenost. Tehdy velmi často dochází při výpočtu k odchylkám, které můžou vést ke 
zbytečnému přesvětlování spojeném, a tak i ke zvýšené spotřebě energie. Uvážíme-li že 
osvětlování tvoří v evropském měřítku 14 % a ve světovém dokonce 19 % celkové spotřeby 
elektrické energie, je tento fakt vážným argumentem k přepracování současných návrhových a 
projektantských metod osvětlovacích soustav. 

Jako východiskem z této situace se jeví jasové skenování svítidel a světelných zdrojů 
(kap. 5.9) respektive výsledky z tohoto měření, kterým lze velmi pečlivě popsat po stránce 
fotometrických veličin svítidlo nebo světelný zdroj a tyto data využít k přesnějším výpočtům 
osvětlovacích soustav. Rovněž lze pomocí jasového analyzátoru zkoumat míru znečištění 
osvětlovacích soustav, jejich ztrátu světelného toku v čase apod. 

Všechny výše popsané možnosti využití nesou jako společného jmenovatele výraznou úsporu 
času při vlastním měření a rozšiřují užití digitální fotografie do míst fotometrických měření, kde 
se stávají výrazným pomocníkem při řešení výše popsaných problémů. 
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6.3 Návrh dalšího řešení 
Budoucí výzkum by se měl zaměřit na vytvoření optimalizovaného normalizovaného 

souborového formátu pro reprezentaci jasu, který v současné době v mezinárodním měřítku 
chybí. Snahou bude vytvořit takový formát, aby jej bylo možno v budoucnu případně rozšířit a 
případně modernizovat při zachování zpětné kompatibility. 

Další možnosti výzkumu se dají rovněž orientovat na automatizované prostorové 3D 
skenování jasů využitelné při hodnocení kvality osvětlovacích soustav. Jasová analýza by v tomto 
případě mohla být prováděna dvojicí synchronizovaných jasových analyzátorů, jejichž vzájemné 
softwarové propojení by přinášelo uživateli informaci o hloubce obrazu a vzdálenostech 
předmětů, která se v současné době při použití 2D technologie musí simulovat nutností znalosti 
alespoň jedné fyzické vzdálenosti. 

Jelikož se jeví pro budoucí hodnocení osvětlovacích soustav jasová analýza jako velmi 
přínosná, bude žádoucí urychlit celý postup cejchování digitálního fotoaparátu pro účely měření 
jasu použitím automatizovaného pracoviště. 
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PŘÍLOHA A 
Tab. A-1 Náhled metadat fotoaparátu Nikon D90 

ExifTool Version Number 8.30 Menu Monitor Off Time 20 s 

File Name DSC_0940.JPG 
Shooting Info Monitor Off 
Time 

10 s 

Directory c:/Ostreni3 Flash Shutter Speed 1/60 s 

File Size 416 kB Internal Flash TTL 

File Modification Date/Time 2010:09:15 11:55:06+02:0 Manual Flash Output Full 

File Permissions rw-rw-rw- Repeating Flash Output 1/32 

File Type JPEG Repeating Flash Count 10 

MIME Type image/jpeg Repeating Flash Rate 10 Hz 

Exif Byte Order Big-endian (Motorola, MM) Flash Warning Off 

Make NIKON CORPORATION 
Commander Internal TTL 
Comp 

0 

Camera Model Name NIKON D90 Modeling Flash Off 

Orientation Horizontal (normal) Auto FP Off 

X Resolution 300 
Commander Group A TTL 
Comp 

0 

Y Resolution 300 
Commander Group B TTL 
Comp 

0 

Resolution Unit inches Live View AF Wide Area 

Software Ver.1.00 Noise Reduction Off 

Modify Date 2010:09:15 11:55:06 WB RGGB Levels 2848 0 0 0 

Y Cb Cr Positioning Co-sited Lens Data Version 204 

Exposure Time 1/1000 Exit Pupil Position 107.8 mm 

F Number 22.0 AF Aperture 5.7 

Exposure Program Manual Focus Position 0x11 

ISO 200 Focus Distance 0.45 m 

Exif Version 221 Lens ID Number 158 

Date/Time Original 2010:09:15 11:55:06 Lens F Stops 5.33 

Create Date 2010:09:15 11:55:06 Min Focal Length 18.3 mm 

Components Configuration Y, Cb, Cr, - Max Focal Length 106.8 mm 

Compressed Bits Per Pixel 4 Max Aperture At Min Focal 3.6 

Exposure Compensation 0 Max Aperture At Max Focal 5.7 

Max Aperture Value 5.7 MCU Version 160 

Metering Mode Multi-segment Effective Max Aperture 5.7 

Light Source Cloudy Retouch History None 
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Flash No Flash Image Data Size 360002 

Focal Length 105.0 mm Shutter Count 5771 

Maker Note Version 2.10 Flash Info Version 103 

Quality Fine Flash Source None 

White Balance Cloudy External Flash Firmware n/a 

Focus Mode AF-A External Flash Flags (none) 

Flash Setting Normal Flash Commander Mode Off 

Flash Type  Flash Control Mode Off 

White Balance Fine Tune 0 0 Flash Compensation 0 

WB RB Levels 1.91796875 1.1875 1 1 Flash GN Distance 0 

Program Shift 0 Flash Color Filter None 

Exposure Difference -6.2 Flash Group A Control Mode Off 

Compression JPEG (old-style) Flash Group B Control Mode Off 

Preview Image Start 10204 Flash Group C Control Mode Off 

Preview Image Length 10210 Flash Group A Compensation 0 

Flash Exposure 
Compensation 

0 Flash Group B Compensation 0 

ISO Setting 200 Flash Group C Compensation 0 

Image Boundary 0 0 4288 2848 Vari Program  

External Flash Exposure 
Comp 

0 Multi Exposure Version 100 

Flash Exposure Bracket Value 0.0 Multi Exposure Mode Off 

Exposure Bracket Value 0 Multi Exposure Shots 0 

Crop Hi Speed 
Off (4352x2868 cropped to 

4352x2868 at pixel 0,0) 
Multi Exposure Auto Gain Off 

Exposure Tuning 0 High ISO Noise Reduction Off 

Serial Number 6244047 Power Up Time 2010:09:15 11:20:27 

VR Info Version 100 AF Info 2 Version 100 

Vibration Reduction On Contrast Detect AF Off 

Active D-Lighting Auto AF Area Mode Single Area 

Picture Control Version 100 Phase Detect AF On (11-point) 

Picture Control Name Standard Primary AF Point Center 

Picture Control Base Standard AF Points Used Center 

Picture Control Adjust Default Settings Contrast Detect AF In Focus No 

Picture Control Quick Adjust Normal File Info Version 100 

Brightness Normal Directory Number 100 

Hue Adjustment None File Number 940 
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Filter Effect n/a User Comment  

Toning Effect n/a Sub Sec Time 0 

Toning Saturation n/a Sub Sec Time Original 0 

Timezone +01:00 Sub Sec Time Digitized 0 

Daylight Savings No Flashpix Version 100 

Date Display Format Y/M/D Color Space sRGB 

ISO Expansion Off Exif Image Width 4288 

ISO Expansion 2 Off Exif Image Height 2848 

Lens Type G VR Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB) 

Lens 18-105mm f/3.5-5.6 Interoperability Version 100 

Flash Mode Did Not Fire Sensing Method One-chip color area 

Shooting Mode IR Control File Source Digital Camera 

Shot Info Version 213 Scene Type Directly photographed 

Firmware Version 1.00 CFA Pattern [Green,Blue][Red,Green] 

ISO2 200 Custom Rendered Normal 

Light Switch LCD Backlight Exposure Mode Manual 

AF Area Mode Setting Single Area Digital Zoom Ratio 1 

Center Focus Point Normal Zone Focal Length In 35mm Format 157 mm 

AF Assist On Scene Capture Type Standard 

AF Point Illumination Auto Gain Control None 

Focus Point Wrap No Wrap Contrast Normal 

AE Lock For MB-D80 AE/AF Lock Saturation Normal 

MB-D80 Battery Type LR6 (AA alkaline) Sharpness Normal 

Beep On Subject Distance Range Unknown 

Grid Display Off GPS Version ID 2.2.0.0 

ISO Display Show Frame Count Thumbnail Offset 20572 

Viewfinder Warning On Thumbnail Length 2906 

No Memory Card Release Locked Image Width 4288 

Screen Tips On Image Height 2848 

File Number Sequence Off Encoding Process 
Baseline DCT, Huffman 
coding 

Shooting Info Display Auto Bits Per Sample 8 

LCD Illumination On Color Components 3 

Easy Exposure Comp Off Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1) 

Reverse Indicators 0 Aperture 22.0 

Exposure Control Step Size 1/3 EV Auto Focus On 
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Center Weighted Area Size 8 mm Blue Balance 1.1875 

Fine Tune Opt Matrix 
Metering 

0 Image Size 4288x2848 

Fine Tune Opt Center 
Weighted 

0 Lens ID 
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-
105mm f/3.5-5.6G ED 

Fine Tune Opt Spot Metering 0 Lens 18-105mm f/3.5-5.6 G VR 

CL Mode Shooting Speed 4 fps Preview Image 
(Binary data 10210 bytes, use 
-b option to extract) 

Exposure Delay Mode Off Red Balance 1.917969 

Auto Bracket Set AE & Flash 
Scale Factor To 35 mm 
Equivalent 

1.5 

Auto Bracket Order 0,-,+ Shutter Speed 1/1000 

Func Button FV Lock Create Date 2010:09:15 11:55:06 

OK Button Select Center Focus Point Date/Time Original 2010:09:15 11:55:06 

AE Lock Button AE/AF Lock Modify Date 2010:09:15 11:55:06 

Command Dials Reverse 
Rotation 

No Thumbnail Image 
(Binary data 2906 bytes, use -
b option to extract) 

Shutter Release Button AE-L Off Circle Of Confusion 0.020 mm 

Metering Time 6 s Depth Of Field 0.01 m (0.44 - 0.45) 

Remote On Duration 1 min Field Of View 10.0 deg (0.08 m) 

Self Timer Time 2 s Focal Length 
105.0 mm (35 mm equivalent: 
157.0 mm) 

Self Timer Shot Count 1 Hyperfocal Distance 24.94 m 

Playback Monitor Off Time 10 s Light Value 40438 

Image Review Time 4 s   
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PŘÍLOHA B 
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Obr. B-1 Spektrální distribuce normalizovaného světla A 
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Obr. B-2 Spektrální distribuce normalizovaných světlel B, C, D50, D55, D60, D65, D75, E, I 
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Obr. B-3 Spektrální distribuce světlel F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 
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Obr. B-4 Spektrální distribuce reálných světlelných zdrojů: LED Warm (L.W.), LED Cool (L.C.), 
LED s mléčným sklem (L.T), kompaktní zářivka (KO) 
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Obr. B-5 Spektrální distribuce reálných světlelných zdrojů: žárovka 75W (ŽA), modrá žárovka 
(Ž.M.), žlutá žárovka (Ž.Ž.), oranžová žárovka (Ž.O.), červená žárovka (Ž.Č.) 
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xenonová výbojka (XEN)

metalhalogenidová výbojka (M.H.)
vysokotlaká sodíková výbojka (VT.S.)

 

Obr. B-6 Spektrální distribuce reálných světlelných zdrojů: xenonová výbojka (XEN), 
metalhalogenidová výbojka (M.H.) a vysokotlaká sodíková výbojka (VT.S.) 


