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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti 
barevných fotografií. Podává přehled experimentálních metod užívaných při hodnocení 
životnosti jak klasických, tak digitálně tištěných materiálů. 

Vzorky zhotovené metodou termosublimačního tisku byly podrobeny zrychlenému 
a dlouhodobému testu světlostálosti. Změny v barevnosti vzorků byly vyhodnoceny na 
základě měření odrazových spekter, ze kterých byly vypočteny kolorimetrické veličiny. Ze 
závislosti úbytku normalizovaného gamutu na osvitu byla stanovena rychlostní konstanta 
vypovídající o rychlosti blednutí fotografií. 

 
Klíčová slova: životnost, barevné fotografie, světlostálost, stárnutí tisku, termosublimační tisk 

 
 
 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with recent methods of lightfastness evaluation of the colour 
photographs. It summarizes the experimental methods used for both classic and digitally 
printed materials.  

Samples made by using the dye diffusion thermal transfer were put to accelerated and 
long-term lightfastness tests. Colour changes of the samples were evaluated on the basis of 
measured reflective spectra from which colorimetric quantities were calculated. The velocity 
constant of photograph fading was specified by dependence on the loss of normalized gamut 
volume on the exposure. 

 
Key words: longevity, colour photographs, lightfastness, ageing of prints, dye diffusion 
thermal transfer 
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1 ÚVOD 

Barevné fotografie jsou oblíbeným způsobem zaznamenávání důležitých informací 
a zachycování cenných okamžiků a vzpomínek. Jejich hodnota bývá někdy nevyčíslitelná. 
Vyvstává zde otázka, jak dlouho tyto fotografie vydrží při vystavení okolním podmínkám 
a jak je nejvhodněji skladovat. Ať už si spotřebitel nechá fotografie vyvolat v profesionálních 
minilabech či si je vytiskne sám za použití inkoustové tiskárny a speciálního fotografického 
papíru, vyskytuje se vždy riziko vyblednutí těchto materiálů při nevhodném uskladnění. 
Stálost fotografií je ovlivňována mnoha faktory, jako je vlhkost, světlo, teplota nebo vzdušné 
polutanty, zvláště pak ozon.  

Existuje několik metod pro zhotovení barevných fotografií. Výběr technologie, papíru 
a potiskovaného média je pro archivaci velice důležitý. Je nutné vzít v úvahu, k čemu bude 
fotografie použita, zda pro osobní potřebu, nebo pro reklamní účely, například billboardy. 
Aby nedocházelo ke ztrátě informací, doporučuje se uchovávat materiály v suchu, v temnu, za 
nepřístupu vzdušných polutantů a při co nejnižší teplotě. To však nelze vždy zajistit, a proto 
se provádí testy, na jejichž základě se stanoví životnost barevných fotografií zhotovených 
určitou metodou za daných podmínek. 

Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje stálost fotografií. Cílem této 
práce je vypracování rešerše, která shrnuje současné metody pro hodnocení světlostálosti 
barevných fotografií. Součástí této práce je uskutečnění dlouhodobého testu v přirozených 
podmínkách a testu zrychleného stárnutí, při kterém byly vzorky vystaveny vysoce 
intenzivnímu osvětlení xenonové výbojky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1 Experimentální metody užívané při posuzování světlostálosti 

 
2.1.1 Radiometrie 
Radiometrie je metoda měření elektromagnetického záření. Elektromagnetické spektrum 
zabírá široký rozsah vlnových délek. Elektromagnetické záření má vlastnosti vlny i částice. 
Vlnová délka záření λ úzce souvisí s jeho energií. Největší energii má gama záření s nejkratší 
vlnovou délkou, nejmenší energii mají rádiové vlny s vlnovou délkou 1 metru a více. 
Viditelné světlo leží v oblasti mezi ultrafialovým (UV) a infračerveným (IČ) zářením.  

U roentgenova záření a kratších vlnových délek má elektromagnetické záření chování spíše 
korpuskulární, a naopak u záření s dlouhými vlnovými délkami je chování spíše vlnové. 

 
Obr. 1 Elektromagnetické spektrum 

 
Světlo je jen jedna část celého elektromagnetického spektra. Optické záření leží mezi 

rádiovými vlnami a rentgenovým zářením, tedy zahrnuje i oblast blízkého UV a IČ záření.  
Jelikož světlo vykazuje chování částice i vlny zároveň tzv. dualita, můžeme u něj 

pozorovat vlastnosti korpuskulárního i vlnového charakteru. Mezi základní vlastnosti vlny 
patří vzájemná interference, difrakce a polarizace.1 

Oblast viditelného světla zkoumá fotometrie. Jedná se o část elektromagnetického záření 
o vlnové délce od 380 do 770 nm, na kterou je citlivé lidské oko. 

UV záření se dělí podle biologických účinků na 3 typy. UV-A (315–400 nm) je nejméně 
škodlivé, jelikož má ze všech druhů UV záření nejmenší energii, tzn. nejdelší vlnovou délku. 
Způsobuje emisi fluoreskujících materiálů ve viditelné oblasti. Na lidský organismus má 
nejhorší účinek UV-B záření (280–315 nm), které může mít za následek rakovinu kůže. Před 
účinky UV-B záření chrání ozónová vrstva v atmosféře. UV-C záření má nejkratší vlnovou 
délku. Reaguje s kyslíkem za vzniku ozónu. 
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Infračervené záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo. 
Podle vlnové délky lze IČ záření dělit na blízké a dlouhé. Fotony infračerveného záření mají 
menší energii než UV a VIS, proto se chová spíše jako vlna. Tento fakt zhoršuje manipulaci 
s paprsky pomocí čoček a zrcadel. Jelikož se IČ záření projevuje formou tepla, měření 
probíhá pomocí termálních detektorů.1 

Planckova rovnice (3) vyjadřuje vztah mezi korpuskulárním a vlnových charakterem 
záření. Vlně o vlnové délce λ a frekvenci f je připisován foton o energii Q udávané v joulech. 
Mezi těmito veličinami platí následující vztahy. 

λ
c

=f  (1) 

fQ ⋅= h  (2) 

λ
ch ⋅

=Q , (3) 

kde h je Planckova konstanta a má hodnotu sJ 10623,6 34 ⋅⋅ − , c je rychlost světla 
18 sm 10998,2 −⋅⋅ . Jak je patrné z obrázku (Obr. 2), mezi veličinami λ a Q platí nepřímá 

úměra. Z toho plyne, že krátkovlnné ultrafialové záření má mnohem větší energii fotonu, než 
viditelné světlo nebo infračervené záření s delší vlnovou délkou.1 

 

 
Obr. 2 Graf závislost energie fotonu Q na vlnové délce λ1 

 
Pro popis vlastnosti elektromagnetického vlnění celého rozsahu vlnových délek slouží 

tzv. radiometrické veličiny. Mezi ně patří zářivá energie, zářivý tok, ozáření, zář a intenzita 
vyzařování. Pokud se zaměříme pouze na popis záření postřehnutelného lidským okem, tedy 
VIS, použijeme tzv. fotometrické veličiny, mezi které řadíme například světelnou energii, 
světelný tok, osvětlení a jas.2 Jednotky jednotlivých veličin jsou uvedeny v tabulce  
(Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Tabulka radiometrických a fotometrických veličin 

Radiometrické veličiny Fotometrické veličiny 
Název Jednotka Název Jednotka 

Zářivá energie J  Světelná energie slm ⋅  

Zářivý tok W  Světelný tok srcdlm ⋅=

Intenzita ozáření 2m
W  Osvětlení 2m

lmlx =  

Zář 2msr
W
⋅

 Jas 2m
cd  

Dávka záření 2m
J  Osvit slx ⋅  

 
Zářivá energie je energie záře udávaná v joulech. Světelná energie je zářivá energie 

vyvolávající světelný vjem ohodnocená velikostí vjemu v lumen sekundách.  
Zářivý tok je mírou radiometrické síly a je vyjádřen ve wattech. Odpovídá zářivé energii za 

jednotku času procházející určitou plochou. Někdy je označován jako zářivý výkon. Světelný 
tok je mírou síly viditelného světla zachycené lidským okem, jednotkou je lumen. Lze také 
vyjádřit jako světelná energie procházející určitou plochou za jednotku času. Taktéž bývá 
označován jako světelný výkon.1 

Intenzita ozáření je mírou radiometrického toku na jednotku plochy, nebo hustoty toku. 
Vyjadřuje se ve W·m−2. Osvětlení je světelný výkon dopadající na jednotku plochy nebo 
hustota toku viditelného světla. Vyjadřuje se v luxech.  

Zář je výkon do jednotkového prostorového úhlu vztažený na jednotkovou plochu zdroje. 
Jas je světelný tok do jednotkového prostorového úhlu vztažený na jednotkovou plochu 
zdroje. 

Dávka záření je zářivá energie procházející určitou plochou. Osvit je míra osvětlení 
násobená jednotkou času.2 

 
2.1.2 Kolorimetrie 
Kolorimetrie je metoda sloužící k přesnému popisu barvy pomocí trichromatických souřadnic. 
Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) definuje barvové prostory, vlastnosti pozorovatele 
a osvětlení. Barevný vjem je výsledkem kombinace pozorovaného objektu, osvětlení 
a citlivosti pozorovatele.4 Pokud změníme jen jeden ze tří faktorů, může dojít k výrazné 
změně v barevném vnímání. 

Pozorovatele rozlišujeme dvojího typu v závislosti na úhlu vstupu paprsků do lidského 
oka, tj. zorného pole.4 V roce 1931 byl definován 2° standardní pozorovatel, který se používá 
pro většinu kolorimetrických měření a výpočtů. Později v roce 1964 komise zavedla také 
doplňujícího 10° pozorovatele, který je vhodnější pro hodnocení barevnosti větších ploch 
(například v textilním průmyslu).13 

Typy osvětlení jsou zmíněny v kapitole 2.2.2 a také jsou shrnuty v tabulce (Tabulka 2). 
CIE navrhla modelové zdroje světla, kterým odpovídají funkce trichromatických členitelů 
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CIE, které se také nazývají funkce normálního pozorovatele CIE 1931 ( )λx , ( )λy  a ( )λz . 
Tyto členitelé byly prohlášeny za základní funkce definující soustavu CIE 1931 (CIE XYZ). 
Trichromatické členitele, které byly stanovené z měření pro zorný úhel 10°, označujeme 

( )λ10x , ( )λ10y  a ( )λ10z .3 
 

 
Obr. 3 CIE 1931 2° Standardní pozorovatel13 

 
Každou barvu lze charakterizovat pomocí určitých hodnot tří měrných podnětů X, Y, Z 

kolorimetrické soustavy. Tato množství měrných podnětů se nazývají trichromatické složky. 
Počítají se pomocí funkcí normálního pozorovatele CIE 1931 nebo doplňkového pozorovatele 
CIE 1964 podle následujících vztahů.3 

)()()(
780

380

0 λλλΦ
λ

xRKX ⋅⋅= ∑
=

 (4) 

)()()(
780

380

0 λλλΦ
λ

yRKY ⋅⋅= ∑
=

 (5) 

)()()(
780

380

0 λλλΦ
λ

zRKZ ⋅⋅= ∑
=

 (6) 

K je normalizační faktor, který je dán vztahem (7), R(λ) je spektrální reflektance objektu 
(nebo spektrální transmitance T(λ)), Φ0(λ) je spektrální distribuce intenzity osvětlení a x , y , 
z  jsou hodnoty standardního pozorovatele.4 

)()(
100
0 λλΦ y

K
⋅

=
∑

 (7) 

Z trichromatických složek lze získat trichromatické souřadnice x, y, z, které popisují 
kvalitu barevného podnětu. Mezi souřadnicemi platí vztah 1=++ zyx .13 
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ZYX
Xx
++

=  (8) 

ZYX
Yy
++

=   (9) 

ZYX
Zz
++

=   (10) 

K objektivnímu popisu barvy je nutné znát její tři atributy: odstín, sytost a jas. Odstín 
odlišuje barvy navzájem od sebe, sytost (brilantnost) je kolorimetrická veličina vyjadřující 
množství barveného tónu v příslušné barvě a jas (měrná světlost) je veličina charakterizovaná 
poměrem propuštěného (odraženého) světelného toku k dopadajícímu.4 

Barvu lze chápat jako bod v trojrozměrném prostoru. Základním barvovým prostorem 
specifikovaným Mezinárodní komisí pro osvětlení, je prostor CIE XYZ, z něhož byl odvozen 
plošný diagram chromatičnosti CIE x, y (viz Obr. 4) nazývaný také jako kolorimetrický 
trojúhelník nebo „kolorimetrická šlápota“. Jedná se o řez barvovým prostorem při dané 
hodnotě jasu. Podél diagramu se mění odstín a směrem doprostřed ubývá sytost barvy.5 

Diagram chromatičnosti barevného prostoru RGB (tzv. gamut) je podmnožinou prostoru 
Yxy. Je vymezen trojúhelníkem, v jehož vrcholech se nacházejí základní barvy 
monochromatických světelných zdrojů R (700 nm), G (546,1 nm) a B (435,8 nm). Barvy 
mimo tento trojúhelník nelze vytvořit složením uvedených základních barev, ve spektrálních 
charakteristikách.3 

 

 
Obr. 4 Diagram chromatičnosti CIE x, y10 
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Nevýhodou kolorimetrického trojúhelníka je tzv. neuniformita. To znamená, že vzdálenosti 
jednotlivých bodů neodpovídají změně odstínu. Proto byly později navrženy další modely 
barvových prostorů, které již vykazují uniformitu a jsou vhodné k určování barvové 
odchylky.4 

Nejčastěji se používá barvový prostor CIE L*a*b*, kde je pravoúhlý souřadnicový systém 
vymezen třemi osami: nepestrou osou jasu L*, chromatickou osou zeleno-červenou a* 

a chromatickou osou modro-žlutou b*. Souřadnice L*, a*, b* jednoznačně určují barvu 
v jejím odstínu, sytosti a jasu. Ve středu kruhového diagramu je neutrální oblast, kterou 
procházejí achromatické barvy (černá, stupně šedé a bílá).5  

 

 
Obr. 5 Barvový prostor CIE L*a*b* 
 

Pro jas L* a barvové souřadnice a*, b* platí následující vztahy. 

16116
3
1

* −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

nY
YL  (11) 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

3
1

3
1

* 500
nn Y

Y
X
Xa  (12) 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

3
1

3
1

* 200
nn Z

Z
Y
Yb , (13) 

Hodnota Yn nabývá vždy hodnoty 100 a Xn a Zn se mění v závislosti na typu pozorovatele 
a druhu použitého osvětlení podle tabulky (Tabulka 2).6 
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Tabulka 2 Tabulka hodnot Xn a Zn pro různé světelné zdroje6 

CIE 2° standardní pozorovatel CIE 10° standardní pozorovatel 
Osvětlení Xn Zn Osvětlení Xn Zn 

A 109,83 35,55 A 111,16 35,19 
C 98,04 118,11 C 97,30 116,14 

D65 95,02 108,82 D65 94,83 107,38 
F2 98,09 67,53 F2 102,13 69, 37 

TL4 101,40 65,90 TL4 103,82 66,90 
UL3000 107,99 33,91 UL3000 111,12 35,21 

D50 96,38 82,45 D50 96,72 81,45 
D60 95,23 100,86 D60 95,21 99,60 
D75 94,96 122,53 D75 94,45 120,70 

 
Dalším barvovým prostorem používaným pro přesný popis barvy je CIE L*C*h, kde L* 

opět znázorňuje jas, C* je čistota barevného odstínu neboli brilance (chroma) a h je úhel 
odstínu v barvovém prostoru (hue).5 

 

 
Obr. 6 Barvový prostor CIE L*C*h7 

 
Pro výpočet C* platí vztah (14). 

( ) ( )22* ** baC +=  (14) 

Velikost úhlu h závisí na kvadrantu barvového prostoru, ve kterém se daný bod 
znázorňující barvu nachází. Vypočítá se pomocí Pythagorovy věty. Pro I. kvadrant se úhel 
h počítá podle vztahu (15) v jednotkách radiánu. Pro II. a III. kvadrant se k hodnotě ve 
stupních přičítá úhel 180° a pro IV. kvadrant 360°.5 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

*
*arctan

a
bh  (15) 

Uvedené barvové prostory, zejména prostor CIE L*a*b* mají významné postavení 
v technologiích správy barev (Color Management), jelikož umožňují spolehlivou archivaci 
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nezkreslených barevných obrazů. Jsou nezávislé na typu zařízení, a proto se používají 
v modulu správy barev k převodu barev mezi jednotlivými zařízeními. 

Skenery, digitální fotoaparáty a počítačové obrazovky definují barvu v prostoru RGB, 
zatímco výstupní zařízení většinou v prostoru CMY nebo CMYK. Výsledné barevné 
zobrazení ovlivňují technické vlastnosti konkrétního zařízení. Když se digitální barevný obraz 
zobrazí na různých obrazovkách, barevné podání se bude viditelně lišit. Podobně se budou 
odlišovat zobrazení jednoho digitálního obrazu vytisknutá na různých barevných tiskárnách.3 

Pro zjištění barvové diference předlohy a vzorku, které se liší v jasu, odstínu nebo sytosti, 
změříme nejprve kolorimetrické veličiny obou předmětů a poté vypočteme barvovou 
odchylku. Při hodnocení pomocí barvového prostoru CIE L*a*b* určíme jednotlivé diference 
pomocí vztahů (16), kdy se vžilo odečítat hodnotu předlohy od hodnoty vzorku.8 

předlohavzorek LLL *** −=Δ , předlohavzorek aaa *** −=Δ , předlohavzorek bbb *** −=Δ  (16) 

Při hodnocení pomocí barvového prostoru L*C*h se diference počítají podle vztahů 

předlohavzorek LLL *** −=Δ , předlohavzorek CCC *** −=Δ , předlohavzorek hhh °−°=°Δ  (17) 

Tabulka 3 uvádí, jak se liší vzorek od předlohy podle jednotlivých diferencí v odstínu, 
sytosti a jasu.  

 
Tabulka 3 Změna odstínu hodnocená podle dané diference 

+ *LΔ  Světlejší − *LΔ  Tmavší 
+ *aΔ  Červenější − *aΔ  Zelenější 
+ *bΔ  Žlutější − *bΔ  Modřejší 
+ *CΔ  Brilantnější − *CΔ  Kalnější 

 
Diference v odstínu *HΔ  nahrazuje veličinu rozdíl měrného úhlu barevného odstínu °hΔ , 

který je udáván v úhlových jednotkách.9 

( ) ( ) ( )222 **** CLEH ΔΔΔΔ −−=  (18) 

 
Tabulka 4 Změna odstínu hodnocená podle *HΔ  

+ *HΔ  Žlutější + *HΔ  Zelenější I. kvadrant 
− *HΔ  Červenější 

II. kvadrant 
− *HΔ  Žlutější 

+ *HΔ  Modřejší + *HΔ  Červenější III. kvadrant 
− *HΔ  Zelenější 

IV. kvadrant 
− *HΔ  Modřejší 

 
Ze získaných diferencí se pak celková barvová odchylka u prostoru CIE L*a*b* počítá 

podle vztahu (19)10 a u cylindrických souřadnic L*, c* a h podle vztahu (20).6 

( ) ( ) ( )222 **** baLE ΔΔΔΔ ++=   (19) 

( ) ( ) ( )222 *** °++= hCLE ΔΔΔΔ   (20) 
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Obr. 7 Barvová odchylka v prostoru L*a*b*9 

 

 
Obr. 8 Barvová odchylka v prostoru L*C*h9 

 
Dosud nebyl přijat žádný všeobecný ani doporučený dokument se širší platností, který by 

definoval přípustné hodnoty barvových odchylek. K orientaci v hodnotách ΔE* může 
posloužit Tabulka 5.4 

 
Tabulka 5 Hodnocení rozdílu barev4 

ΔE* Hodnocení barevného vjemu 

0,5–2 Rozdíl vnímatelný jako barevná shoda. 

2–4 Rozdíl barev vnímatelný jen při přímém porovnání. 

4–8 Rozdíl barev vnímatelný, i když není možné přímé porovnání. 
> 8 Výrazný rozdíl barev. 
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Standardizaci měření barvy, základní definice pojmů a veličin, podmínky a požadavky na 
měření barev a přepočty mezi kolorimetrickými veličinami pro potřeby polygrafie definuje 
ISO norma 13655 z roku 1996.11 

Kolorimetrie umožňuje určit, zda se dvě barvy opravdu shodují nebo zda se jedná o jev 
zvaný barevná metamerie.12 Metamerie nastává v okamžiku, kdy mají dvě barvy různé 
průběhy absorpčních křivek, ale při objektivním posouzení se shodují alespoň při jedné 
kombinaci osvětlení/pozorovatel. Metamerní pár je potom dvojice barevných předmětů, které 
se i přes rozdílnost absorpčních křivek mohou shodovat v hodnotách trichromatických složek 
X, Y a Z.13 
 

 
Obr. 9 Metamerní pár13 

 
2.1.3 Denzitometrie 
Denzitometrie je metoda sloužící k měření optické hustoty. Optická hustota neboli denzita 
udává, do jaké míry je materiál schopen absorbovat dopadající světlo.12 Velikost optické 
hustoty je tedy přímo úměrná absorpci světla a závisí na koncentraci (tloušťce) inkoustu.14 

Přístroj na měření optické hustoty se nazývá denzitometr. Obecně se skládá ze světelného 
zdroje, zařízení pro umístění měřeného vzorku, fotodetektoru, zesilovače a indikátoru 
naměřené denzity. Podle povahy vzorku fungují denzitometry na dvou odlišných principech. 
Pro transmisní (propustné) vzorky denzitometr měří množství prošlého světla. U vzorků, které 
světlo nepropouští, nýbrž odráží jako například tisky, se zjišťuje množství odraženého světla. 
Jak je vidět na Obr. 10 a Obr. 11, intenzita prošlého nebo odraženého světla It (Ir) se 
porovnává s intenzitou dopadajícího světla I0.13 
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Obr. 10 Transmisní denzitometr13 
 

 
Obr. 11 Reflexní denzitometr13 

 
Poměr těchto intenzit udává transmitanci (popř. reflektanci) vzorku a nabývá hodnot 

od 0 do 1.13 

0I
IT t= , 

0I
IR r=  (21) 

Optická hustota D je rovna logaritmu převrácené hodnoty reflektance či transmitance.12 

T
T

D log1log −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  (22) 

R
R

D log1log −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  (23) 

Při měření transmisním denzitometrem by pro dokonale propustný vzorek nabývala 
transmisní optická hustota nulové hodnoty, jelikož by se intenzita prošlého světla rovnala 
intenzitě dopadajícího světla. Naopak pokud by byl měřený vzorek dokonale neprůsvitný, 
neprošlo by do fotodetektoru žádné světlo a výpočtem bychom zjistili denzitu blížící se do 
nekonečna.  

Reflexní denzitometr ovšem pracuje na jiném principu. Referenční hodnotou I0 je intenzita 
reflektovaná od vzorku dokonale odrážejícího světlo. Je-li vzorek dokonale odrazivý, 
neabsorbuje žádnou část dopadajícího světla a výsledná optická hustota je rovna 0.13 Platí, že 
čím více světla materiál absorbuje, tím je jeho optická hustota větší. 
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Pro výpočet denzity se využívá logaritmická funkce, jelikož lidské oko má taktéž 
logaritmickou odezvu na intenzitu světla. Optická hustota o velikosti 1,00 znamená, že bylo 
odraženo 10 % světla a hustota 2,00 odpovídá 1% odrazu.14 

Pro měření reflexní optické hustoty inkoustů je nezbytné používat komplementární filtry, 
které se vkládají do denzitometru, jelikož inkoust absorbuje jen jednu část spektra, zatímco 
zbytek je reflektován. Pro azurový inkoust se používá červený filtr, pro purpurový inkoust 
zelený a pro modrý se používá žlutý filtr. 

Například azurový inkoust silně absorbuje červenou složku spektra a odráží zelenou 
a modrou. Změny v optické hustotě inkoustu mají větší vliv na červenou složku. Pokud 
použijeme červený filtr, zabráníme vlivu zelené a modré složky a denzitometr tak zachytí 
barvu inkoustu v odstínech šedé.14 
 
2.2 Obecný princip hodnocení světlostálosti 

Světlostálost je vlastnost obrazu závisející na podmínkách vystavení, na archivní stálosti 
podložky a na odolnosti barvonosné složky inkoustové sady proti blednutí. Při posuzování 
světlostálosti je třeba brát v úvahu, jakým způsobem bude s výtiskem zacházeno a v jakých 
podmínkách bude uchováván.15 

 
2.2.1 Obrazec 
Pro hodnocení světlostálosti se nejčastěji používají testovací škály, které se skládají 
z barevných polí o uniformní optické hustotě, které se liší v odstínu, sytosti a jasu. Tyto škály 
působením světla vykazují změnu v barevnosti.  

Velikost políček závisí na jejich počtu. Pro získání více dat je zapotřebí větších škál, které 
mohou kromě neutrálních barev a RGB a CMYK barevných přetisků obsahovat i pole 
v pleťových odstínech. Mezi výhody rozšířených targetů patří lepší představa o degradaci 
obrazu. Nevýhodou je větší spotřeba materiálu, protože políčka by měla být dostatečně velká 
pro měřicí přístroje. 

 
2.2.2 Expozice 
Míra vyblednutí závisí na druhu osvětlení a umístění vzorku. Rozlišujeme několik typů zdrojů 
osvětlení. CIE definovala zdroje osvětlení typu A (wolframová žárovka), D (denní světlo) 
a F (fluorescenční zářivky). Světelné zdroje mohou být blíže charakterizovány teplotou 
chromatičnosti udávanou v Kelvinech.12 

Působení světla musí být izolováno od vlivu ostatních faktorů ovlivňujících stálost obrazu 
jako je vlhkost, vzdušné polutanty (například ozon) a teplo.16 Během testu se udržují okolní 
podmínky na konstantní úrovni, která je specifikovaná danou metodou testování. 

 
2.2.3 Sledování změn a dosažení kritéria 
Obecně se sleduje určitá vlastnost obrazu. Světlostálost se dá vyhodnotit například ze změny 
optické hustoty (denzitometricky), z barvových souřadnic L*a*b* (kolorimetricky) nebo 
využitím systému správy barev (CMS Color Management System), při kterém se pozoruje 
změna objemu barvového gamutu vzorku.17 Měření se uskutečňuje průběžně v daných 
intervalech expozice. Po dosažení předem stanovené změny dané vlastnosti se test ukončí. 
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2.2.4 Přepočet na životnost 
Pro přepočet získaných dat na životnost obrazu je důležitý předpoklad platnosti zákona 
reciprocity, který říká, že degradace vzorků osvětlených vysokými intenzitami za krátký čas 
je stejná jako u vzorků, které jsou vystaveny normálnímu osvětlení po delší dobu.18 Jinými 
slovy změna optické hustoty DΔ , která je výsledkem působením osvětlení o vysoké intenzitě 
HI za krátký čas, se rovná změně hustoty vyvolané nízkou intenzitou LI po delší čas. Celková 
dávka daná součinem intenzity a času je stejná. Mezi změnami optických hustot platí 
vztah (24). 

( ) ( )HILI DD ΔΔ =  (24) 

Ovšem pokud je rozdíl mezi LI a HI příliš velký, dochází k jevu zvanému selhání 
reciprocity. Potom mezi změnami optické hustoty platí vztah (25). Rf je reciproční faktor 
(konstanta), který se vypočítá podle rovnice (26). Platí-li zákon reciprocity, Rf nabývá 
hodnoty 1.16 

( ) ( )HILI DRfD ΔΔ ⋅=  (25) 

( )
( )HI
LI

D
DRf

Δ
Δ

=  (26) 

 
2.3 Hodnocení světlostálosti klasických materiálů – ISO norma 18909 

U klasických fotografických materiálů jsou nedifundující barviva uložena v želatinovém gelu 
a oddělená separačními mezivrstvami (viz Obr. 12), takže je téměř vyloučeno, aby jednotlivá 
barviva, popř. jejich degradační produkty spolu reagovaly. Proto je zcela dostatečné, když se 
stárnutí těchto fotografií sleduje pomocí změn optické hustoty primárních barev CMY.19 

 

 
Obr. 12 Rozvržení jednotlivých vrstev klasického fotografického materiálu24 

 
Stabilitu klasických barevných fotografií vystavených doma či venku ovlivňuje intenzita 

osvětlení, doba expozice světlu, spektrální distribuce zdroje a okolní podmínky. Pro 
hodnocení jejich světlostálosti se používají testy napodobující tyto podmínky. Provedení 
jednotlivých testů popisuje ISO norma 18909. 

Fotografická norma je aplikovatelná pro barevné fotografie vyrobené použitím tradičních 
fotografických materiálů a barviv tzv. halogenido-stříbrným neboli „mokrým“ procesem 
vyvolávání. Není vhodná pro hodnocení fotografií zhotovených termosublimačním, 
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offsetovým nebo inkjetovým tiskem. ISO norma se nezabývá fyzikální stálostí fotografií, jako 
je například křehnutí podložky nebo delaminace vrstvy nesoucí obraz od podložky, ale pouze 
stárnutím snímku na světle nebo v temnu.18 

ISO norma popisuje 5 typů testů světlostálosti, které jsou určeny k simulaci běžných 
situací. Výběr vhodného testu by měl být založen na podmínkách zamýšleného použití 
fotografií. Musíme tedy brát v úvahu, kde budou fotografie vystaveny. Domácí osvětlení 
o nízké intenzitě poskytované žárovkami obvykle přispívá jen velmi málo ke zhoršení 
barevných fotografií. Stále více se doma objevují fluorescenční lampy (zářivky), které 
většinou poskytují více intenzivní osvětlení než žárovky a mohou podstatně více přispívat 
k blednutí vystavených tisků. V kancelářích a veřejných budovách jsou zářivky obvykle 
primárním zdrojem osvětlení. Fotografie vystavené v galeriích, muzeích a archívech jsou 
proto stále častěji osvětlovány žárovkami s wolframovým vláknem nebo halogenovými 
žárovkami. Vystavení přímému slunečnímu svitu je hlavním důvodem blednutí barevných 
tiskových materiálu umístěných venku (například billboardy). 

Testy dělíme podle použitého typu osvětlení, které musí splňovat spektrální distribuční 
charakteristiku uvedenou v ISO normě 18909. 

– Vysoce intenzivní osvětlení xenonovým obloukem D65 o intenzitě 50 až 100 klx 
filtrované okenním sklem pro simulaci nepřímého denního světla v místnosti přes 
okenní tabuli. 

– Fluorescenční pokojové osvětlení filtrované přes sklo – chladné bílé zářivky 
o intenzitě 80 klx nebo nižší. 

– Wolframová žárovka o intenzitě 3 klx – CIE osvětlení spektrální distribuce A pro 
simulaci pokojového osvětlení. 

– Xenonový oblouk o intenzitě 100 klx pro simulaci venkovního denního světla – CIE 
spektrální distribuce D65. 

– Střídavá halogen-wolframová lampa s IR propustným zrcadlem a skleněným filtrem 
pohlcujícím infračervené světlo pro osvětlení projektoru na diapozitivy. Intenzita 
osvětlení by měla být 1 000 klux. 

Tyto zdroje osvětlení byly vybrány, jelikož vykazují dostatečnou intenzitu k produkci 
smysluplných výsledků během rozumné doby, tj. 1 rok. Testy prováděné s nižší úrovní 
osvětlení, které se více blíží běžným vnitřním podmínkám vystavování, by byly 
smysluplnější, ale vyžadovaly by pro většinu materiálů několikaleté doby testování.18 

Míra ozáření by měla být měřena radiometrem. Vzorky by měli být podloženy 
nereaktivním a nežloutnoucím bílým materiálem, jako je deska ze 100% bavlněné celulózy 
nebo kov. U testů s vysokou intenzitou osvětlení, kdy dochází ke značnému přehřívání vzorků 
a černých podložek, je důležité udržovat teplotu a relativní vlhkost. Okenní sklo používané 
v testech by mělo být plavené sodnovápenaté s tloušťkou 6,5 mm ± 0,5 mm a mající 
spektrální transmisní charakteristiku shodující se s hodnotami uvedené v ISO normě 18909. 
Při delší expozici určitých typů barevných tisků bylo zjištěno, že zarámování (uzavření pod 
skleněnou nebo plastickou tabulí), nebo vystavení bez zarámování (s přístupem vzduchu) 
může mít zásadní vliv na míru vyblednutí. Tento fakt by měl být také brán v úvahu při výběru 
testovacích podmínek.18 
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Pro sledování změn fotografických materiálů je podle ISO normy předepsána 
denzitometrie podle statusu M nebo A. Měří se následující optické hustoty: 

– td )R(min , td )G(min  a td )B(min  minimální optické hustoty pod filtry R, G, B v čase t 
– td )R(N , td )G(N  a td )B(N  optické hustoty neutrálních polí s počáteční hustotou 1,0 

nad mind  pod filtry R, G, B v čase t 
– td )R(C , td )G(M  a td )B(Y  optické hustoty azurového, purpurového a žlutého pole 

s počáteční hustotou 1,0 nad mind  pod filtry R, G, B v čase t 
Korekce optické hustoty D například pro červený filtr a neutrální políčko je u transmisního 

materiálu dána vztahem (27). Pro reflexní materiál se korekce počítá podle rovnice (28) 
z důvodu vyšší odrazivosti světla. 

ttt ddD )R()R()R( minNN −=  (27) 

2
)R()R(

)R()R()R( 0minmin
minNN

dd
ddD t

ttt
−

+−=  (28) 

Barevná rovnováha na neutrálním poli se počítá jako procento průměru daných optických 
hustot (viz Rovnice (29)), kdežto barevná rovnováha dmin je dána rozdílem minimálních 
optických hustot pod danými filtry (30). Změny minimální optické hustoty se spočítají podle 
vztahu (31).18 
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Tabulka 6 Konečná kriteria doporučená ISO normou 1890918 

Parametry Konečné kritérium 
Změna tD )R(N , tD )G(N  a tD )B(N na neutrálním poli  30 % 
Změna tD )R(C , tD )G(M  a tD )B(Y barevných polí  30 % 
Změna v barevné rovnováze neutrálního pole  

tD )GR( % N − , tD )BR( % N −  a tD )BG( % N −  15 % 

Změna )R(mind , )G(mind  a )B(mind polí dmin 0,10 % 
Změna v barevné rovnováze polí dmin 

)GR(min −d , )BR(min −d  a )BG(min −d  0,06 % 

 
Fotografická norma upravuje podmínky testování (intenzitu osvětlení, teplotu a relativní 

vlhkost), doporučuje techniku měření a konečná kriteria. Bohužel nestanovuje způsob 
přepočtu na odhadovanou životnost, protože se jedná o velice složitou problematiku. 

 



 
 
 

22

2.4 Hodnocení světlostálosti „digitálních“ materiálů 

Kvalitní inkoustové tisky se dnes ve velké míře používají pro zhotovování fotografií a dá se 
říct, že částečně nahradily tzv. mokré fotografické procesy. Proto se doposud pro 
vyhodnocování archivní stálosti inkoustových tisků vycházelo z normovaných testů 
používaných pro barevné fotografické materiály.19 Jelikož neexistuje žádná ISO norma, která 
by upravovala postup pro hodnocení světlostálosti inkoustových výtisků, musí se zformovat 
nová metodika nebo standard, které by vyřešili nedostatky při aplikaci denzitometrického 
měření podle ISO 18909.20 

Hlavním problémem při denzitometrickém hodnocení je neodpovídající propustnost 
použitých filtrů pro inkoustové materiály. Tyto filtry byly původně navrženy tak, aby jejich 
propustnost odpovídala absorpčním maximům barviv používaných v halogenido-stříbrném 
procesu. V případě inkoustového tisku se používá široká škála barviv a pigmentů. Jejich 
maxima mohou být v porovnání s maximy barviv v klasických materiálech posunutá. Potom 
může nastat situace, že se absorpční maximum inkoustu mine s maximem denzitometrického 
filtru. 

Na rozdíl od klasických fotografií, které jsou tvořeny nedifundujícími barvivy uloženými 
v želatinovém gelu (viz Obr. 12), se při inkoustovém tisku na substrát smíchají kapičky 
několika inkoustů. Proto není vyloučeno vzájemné ovlivňování jednotlivých barev.19 

Při porovnávání výsledků zrychlených testů světlostálosti od různých výrobců je třeba dbát 
opatrnosti. Většina hlavních výrobců inkjetových fotopapírů používá při hodnocení různé 
podmínky testování a nejednotná hodnotící kritéria.21 

 
2.4.1 HP, Epson, Canon, Lexmark a Fuji 
Jelikož není žádný oficiální průmyslový standard pro hodnocení světlostálosti, většina 
hlavních výrobců inkjetových materiálů se přiklání k obecné testovací metodě vyvinuté 
a používané společností Wilhelm Image Research, Inc (dále jen WIR). Ačkoli mají firmy své 
vlastní moderní laboratoře s vybavením pro testování světlostálostí, pravidelně předkládají 
své fotopapíry, inkousty a tiskárny laboratořím WIR k otestování.21 

 
Tabulka 7 Parametry pro zrychlené stárnutí vzorků21 

Specifikace testování WIR 
Prostředí 24 °C a 60 % RH 
Úroveň vnitřního osvětlení pro výpočet 450 luxů za 12 hodin 
Zakrytí vzorků Nezakryté, zakryté sklem a zakryté UV filtrem 
Počáteční optická hustota  0,6 a 1,0 
Doba sušení  Po 2 týdny při 24°C a 60 % RH 
Konečné kriterium (ztráta optické hustoty)  17 hodnotících režimů (viz Tabulka 8) 

 
Při testování se dbá na udržování okolních podmínek na konstantních hodnotách teploty 

a relativní vlhkosti. Úroveň vnitřního osvětlení je množství světla, kterému je daná fotografie 
vystavena za 1 den. Zakrytím mohou fotografie odolávat viditelnému blednutí mnohem déle. 
Dochází k nasimulování způsobu, jakým je většina fotografií vystavována. Počáteční optická 
hustota 1,0 se objevuje u tmavých inkoustů, 0,6 u světlých inkoustů. Testování pouze poliček 
o optické hustotě 1,0 by dostatečně nesimulovalo většinu reálných fotografií, které nejsou 



 
 
 

23

tištěny čistými tmavými inkousty a obsahují jemné stíny. Sušení vzorků se provádí kvůli 
stabilizaci barev a kompletní eliminaci efektů zbytkového rozpouštědla inkoustu ponecháním 
po určitou dobu v temnu. Konečné kritérium je předem stanovená hodnota ztráty hustoty. Její 
dosažení značí vyblednutí barvy postřehnutelné pouhým okem. Po dosažení kritéria je test 
ukončen. Výsledky jsou poté přepočteny na počet let, po která je fotografie schopna odolávat 
blednutí za normálních podmínek.21 

 
Tabulka 8 Konečná kritéria pode WIR20 

Hodnotící režim Povolená procentuální změna 
v počátečních hustotách  

0,6 a 1,0 

Změna parametru 

1 25 % Ztráta azurové na neutrálním poli 
2 20 % Ztráta purpurové na neutrálním poli 
3 35 % Ztráta žluté na neutrálním poli 
4 30 % Ztráta azurové na čistě C poli 
5 25 % Ztráta purpurové na čistě M poli 
6 35 % Ztráta žluté na čistě Y poli 
7 12 % Azur mínus purpur )GR( −  barevná 

nerovnováha na neutrálním poli 
8 15 % Purpur mínus azur )RG( −  barevná 

nerovnováha na neutrálním poli 
9 18 % Azur mínus žlutá )BR( −  barevná 

nerovnováha na neutrálním poli 
10 18 % Žlutá mínus azur )RB( −  barevná 

nerovnováha na neutrálním poli 
11 18 % Purpur mínus žlutá )BG( −  barevná 

nerovnováha na neutrálním poli 
12 18 % Žlutá mínus purpur )GB( −  barevná 

nerovnováha na neutrálním poli 
Limity změny v dmin vyjádřené v jednotkách optické hustoty 

13 0,06 Změna v optické hustotě R a G 
14 0,15 Změna v optické hustotě B 
15 0,05 Barevná nerovnováha mezi R a G 
16 0,10 Barevná nerovnováha mezi R a B 
17 0,10 Barevná nerovnováha mezi G a B 

 
2.4.2 Kodak 
Eastman Kodak je výrobce inkoustových materiálů, který jako jeden z mála neakceptoval 
metody hodnocení světlostálosti podle WIR.22 

Pro hodnocení světlostálosti svých výrobků používá vlastní metody. Přepočet životnosti 
vzorků se provádí pro podmínky 120 lx po 12 hodin denně a jsou zarámovány plastovým 
krytím, které na rozdíl od skleněného filtruje v podstatě všechno UV záření (nejškodlivější 
složku světla). Při hodnocení podle Kodaku jsou sledovány pouze počáteční optické hustoty 
1,0 pro každou barvu.21 
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2.4.3 Porovnání výsledků hodnocení 
Předpovídaná životnost podle testovacích metod světlostálosti, které používá společnost 
Eastman Kodak, vychází vždy delší než při použití testovacích metod podle WIR. Existuje 
hned několik rozdílů, které značně ovlivňují výsledky testů.  

Rozdíl v intenzitách osvětlení způsobuje, že výsledky testů světlostálosti společnosti 
Kodak jsou vyšší a to 3,75×. Dalším faktorem prodlužujícím výsledek odhadnuté životnosti 
materiálů firmy Kodak je plastové krytí pohlcující škodlivé UV záření. Sledování více než 
jedné počáteční optické hustoty zajišťuje lepší představu o blednutí a je méně pravděpodobné, 
že přehlédneme problémy spojené s degradačním procesem, které se mohou vyskytnout 
v nižších optických hustotách, zvláště v pleťových odstínech.  

Dohromady tyto rozdíly v testovacích metodikách způsobují, že výsledky předpovídaných 
životností společnosti Kodak jsou 4 až 8 násobně vyšší, než výsledky společnosti WIR, HP, 
Epson, Canon či Lexmark, které jsou mnohem reálnější.21 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité materiály a přístrojové vybavení 

3.1.1 Vzorky 
Pro test byla použita škála RGB T9.18 a škála CMYK. Škála RGB se skládá, jak už název 
napovídá, z 918 různě barevných políček a CMYK ze 72 polí. Každý vzorek byl tedy tvořen 
990 políčky.  

 

 
Obr. 13 Testovací škála RGB T9.18 a CMYK 

 
Testovací škály (viz Obr. 13) byly zhotoveny metodou termosublimačního tisku použitím 

dvou typů tiskáren S2145 a S9045 výrobce SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD, jejichž 
parametry shrnuje Tabulka 9. 

 
Tabulka 9 Porovnání parametrů tiskáren 

Model CHC-S2145 CHC-S9045 
Rozlišení 300 dpi 300 dpi 

Tisk formátů 

152 mm × 102 mm (6'' × 4'') 
152 mm × 204 mm (6'' × 8'') 
152 mm × 229 mm (6'' × 9'') 
127 mm × 89 mm (5'' × 3,5'') 
127 mm × 178 mm (5'' × 7'') 

152 mm × 102 mm (6'' × 4'') 
152 mm × 229 mm (6'' × 9'') 
127 mm × 89 mm (5'' × 3,5'') 
127 mm × 178 mm (5'' × 7'') 

146 mm × 92 mm (4'' × 6'' + okraj)

Rychlost tisku 6,8 s/formát 6'' × 4'' 18 s/formát 5'' × 3,5'' 
19 s/formát 6'' × 4'' 

Rozměry 296 mm × 342 mm × 416 mm 265 mm × 262 mm × 319 mm 
Hmotnost 20 kg 11 kg 
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Vzorky se dále lišily typem použitého média v tiskárnách, konkrétně Sinfonia a Brilant. 
Kombinací tiskáren a médií byly vytvořeny 4 vzorky ve třech kopiích s různými vlastnostmi 
s názvy Brilant S2145, Sinfonia S2145, Brilant S9045 a Sinfonia S9045 (viz Tabulka 10). 
Jednotlivé kopie těchto škál byly dále použity pro dlouhodobý test, zrychlený test a třetí kopie 
byla uložena v temnu jako referenční vzorek. 

 
Tabulka 10 Souhrn vzorků 

Číslo vzorku Typ média Typ tiskárny 
1 Brilant S2145 
2 Sinfonia S2145 
3 Brilant S9045 
4 Sinfonia S9045 

 
Termosublimační tisk (Dye diffusion thermal transfer, zkráceně D2T2) je technika 

založená na principu zahřátí pásky a přenosu barev na médium. Proces sublimace je 
v podstatě změna skupenství z pevného na plynné bez kapalného mezistupně. Teplo iniciuje 
difúzi inkoustu na papír, který obsahuje difúzní přijímací vrstvu. Mezi přijímací vrstvou 
a vrstvou inkoustu je malá mezera tvořená rozpěrkami. Inkoust se vypařuje lokálně 
působením tepla. Množství přeneseného inkoustu na substrát závisí na dodané energii. 
Tiskový materiál je ošetřen speciálním povlakem, do kterého difúzí proniká inkoust  
(viz Obr. 14).23 

 

 
Obr. 14 Difúzní přijímací vrstva23 

 
Touto metodou lze vytvořit mnoho odstínů závisejících na množství difundovaného 

inkoustu. Proces přenosu je kontrolován teplotou tiskové hlavy a/nebo dobou zahřívání. Tím 
se mění optická hustota barvy. Páska obsahuje všechny tři barvy, tedy azur, purpur a žlutou. 
Výsledný obraz vznikne skládáním těchto barev, černé docílíme soutiskem. Bohužel páska je 
jen na jedno použití a musí odpovídat velikosti média, což patří mezi hlavní nevýhody 
termosublimačního tisku.23 Na druhou stranu se u těchto fotografií předpokládá vyšší 
odolnost vůči UV záření a větší barvový gamut. Většina tiskáren aplikuje na výtisk také 
ochrannou vrstvu, která zajišťuje větší odolnost proti vodě, mazání a zapouštění barev.24 
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Obr. 15 Princip tisku barvami C, M, Y23 
 
3.1.2 Zařízení 

– Sluneční komora Q-Sun Xenon test chamber Model Xe-1-B/S 
– Spektrální spektrofotometru Gretag MacBeth Spektrolino 
– Optometr X11 Gigahertz-Optik se sondou XD-950 
– Irradiance Meter X97 se sondou X9-7 
 

3.1.3 Software 
– Microsoft® Office Word 
– Microsoft® Office Excel 
– OriginLab® 7.5 
– Adobe Photoshop®

 CS2 9.0 
– GretagMacbeth Measure Tool 5.0.5 
– GretagMacbeth Profile Maker 5.0.5 
– Imatest LCC GamutvisionTM 
 

3.2 Dlouhodobý experiment 

Jedna sada vzorků podle tabulky (Tabulka 10) byla před začátkem experimentu proměřena 
pomocí spektrofotometru Gretag MacBeth Spektrolino za použití polarizačního filtru. Dne 
8. března 2010 byly testovací škály umístěny do rámu opatřeného skleněným krytím 
a vyvěšeny na chodbě VUT Fakulty chemické. Toto datum je považováno za začátek 
dlouhodobého experimentu stárnutí v přirozených podmínkách. Měření vzorků je opakováno 
každé 3 týdny. Během celého experimentu je nutné na rámu se vzorky měřit intenzitu ozáření 
v UV a VIS oblasti a intenzitu osvětlení ve VIS oblasti pomocí radiometrů na sedmi místech 
pro získání reálných podmínek osvětlení a ozáření v průběhu roku. 

 
3.3 Zrychlený experiment 

Pro zrychlený test světlostálosti druhé sady fotografií zhotovených termosublimačním tiskem 
byla použita sluneční testovací komora Q-Sun Xenon test chamber Model Xe-1-B s filtrací 
okenního skla k simulaci slunečního ozáření procházejícího sklem. Parametry komory byly 
nastaveny podle tabulky (Tabulka 11). 
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Tabulka 11 Parametry pro zrychlené stárnutí vzorků 

Teplota černého panelu 63 °C 
Vlnová délka 420 nm 

Intenzita ozáření 0,9 W·m−2 
Osvětlení 64 klx 
Expoziční čas Udává Tabulka 12

 
Vzorky byly před začátkem experimentu proměřeny na spektrofotometru Gretag MacBeth 

Spektrolino za použití polarizačního filtru. Ve sluneční komoře byly testovací škály 
podrobeny expozicím podle tabulky (Tabulka 12). Po každé expozici byly vzorky opět 
proměřeny. Test byl ukončen po dosažení 60 hodin expozice. 

 
Tabulka 12 Rozvržení expozic 

Číslo expozice Doba svícení Celková doba svícení Osvit 
1 5 h 5 h 320 klx·h 
2 5 h 10 h 640 klx·h 
3 10 h 20 h 1 280 klx·h 
4 10 h 30 h 1 920 klx·h 
5 10 h 40 h 2 560 klx·h 
6 20 h 60 h 3 840 klx·h 

 
Získaná reflexní spektra a z nich vypočtené hodnoty L*a*b* s pomocí programu Gretag 

MacBeth™Measure Tool 5.0.5 byla ukládána jako textový soubor a dále zpracovávána 
v programu Microsoft Office Excel a následně v programu OriginLab 7.5. Podle vztahu (19) 
byly v programu Microsoft Office Excel vypočteny barevné odchylky *EΔ  a z nich 
vytvořeny mapy barevných odchylek vůči počátečnímu stavu před zahájením experimentu. 
Tyto mapy byly následně zpracovány v programu OriginLab 7.5. Původní data odrazových 
spekter byla načtena v programu Gretag MacBeth™Profile Maker 5.0.5 pro vytvoření ICC 
profilů, které byly vizualizovaný pomocí aplikace Imatest Gamutvision™. Z  ICC profilu 
každého vzorku při dané dávce ozáření program vypočetl objem gamutu. Z hodnot objemů 
byla v programu OriginLab 7.5 sestavena závislost úbytku objemu gamutu na osvitu H.  

Pro tuto závislost byla navržena lineární regrese pro zmenšování gamutů. V časech x1, x2 
až xN byly získány údaje o objemech gamutů y1, y2 až yN v procentech. Data se proloží 
přímkou ve tvaru (32). 

axy −= 100  (32) 

Konstanta a je směrnice přímky. Také může být chápána jako rychlostní konstanta blednutí 
obrazu. Vypočte se podle rovnice (33). Míra vhodnosti přímky k proložení dat S je dána 
vztahem (34), přičemž nabývá hodnot od 0 do 1. Je-li hodnota S  rovna nule, znamená to, že 
data leží přesně na přímce. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Dlouhodobý experiment 

Vzhledem k časové náročnosti dlouhodobého testu, který probíhá za normálních světelných 
podmínek, nemohly být výsledky uvedeny v této bakalářské práci. Budou použity dále pro 
zpracování diplomové práce. 

 
4.2 Zrychlený experiment 

Vzorky byly vždy po vystavení určité expoziční dávce ve sluneční komoře proměřeny pomocí 
spektrofotometru Gretag MacBeth Spektrolino. Data byla dále zpracována pro tvorbu gamutů, 
grafů a map znázorňujících míru vyblednutí. 

Degradace jednotlivých barevných odstínů vzorku Brilant S2145 je patrná ze změny 
normalizovaného objemu gamutu (Obr. 16). Celkový úbytek gamutu po expozici dosáhl 
54,6 % původního objemu. Na mapě barvových odchylek (Obr. 17) je barevně znázorněn 
trend blednutí daných polí testovací škály. Největší míru vyblednutí vykazují odstíny 
žlutozelené, pro něž byla podle rovnice (19) vypočtena maximální barvová odchylka 

3,49* =EΔ . Tak vysoká hodnota značí výrazný barevný rozdíl (Tabulka 5) mezi původním 
vzorkem a vzorkem vystaveným osvitu xenonové výbojky. Naopak nejstabilněji se choval 
azurový a modrý inkoust. Graf (Obr. 18) zachycuje závislost úbytku normalizovaného objemu 
gamutu na osvitu H. Směrnice přímky odpovídá nepravé rychlostní konstantě blednutí. 

 

 
Obr. 16 Úbytek objemu barvového gamutu pro vzorek Brilant S2145 
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Obr. 17 Mapa barvových odchylek pro vzorek Brilant S2145 
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Obr. 18 Úbytek barvového gamutu pro vzorek Brilant S2145 

y = 100,00 − 1,26·10–2x 
S = 0,030
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Testovací škála vzorku Brilant S9045 vybledla nejrychleji a také úbytek objemu gamutu 
byl největší. To je vidět i na Obr. 21, kde je znázorněný průběh úbytku barvového gamutu na 
osvitu. Rovnice přímky, kterou byla proložena závislost, má nejzápornější směrnici ze všech 
testovaných vzorků. Pokles objemu barvového gamutu tohoto vzorku dosáhl 54,2 %. Na  
Obr. 19 je nejvíce viditelný úbytek barvového gamutu v oblasti žluté a zelené a nejméně 
v oblasti purpurové a modré. Maximální barvová odchylka nabývá hodnoty 49,2, což je podle 
tabulky hodnocení rozdílu barev (Tabulka 5) výrazný rozdíl mezi vzorkem a předlohou. 
 

 
Obr. 19 Úbytek objemu barvového gamutu pro vzorek Brilant S9045 
 

Při porovnání úbytků barvových gamutů vzorku Brilant S2145 (viz Obr. 16) a Brilant 
S9045 (viz Obr. 19) je možné konstatovat velmi podobné chování. Velikost obou gamutů 
před zahájením experimentu byla téměř shodná a stejně je tomu i u percentuálního úbytku 
obou vzorků po expozici. Nepatrné rozdíly mohou být ovlivněny typem použité tiskárny. 
K potvrzení této domněnky by bylo zapotřebí většího souboru testovaných vzorků tištěných 
na daných tiskárnách. 
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Obr. 20 Mapa barvových odchylek pro vzorek Brilant S9045 
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Obr. 21 Úbytek barvového gamutu pro vzorek Brilant S9045 

y = 100,00 − 1,33·10–2x 
S = 0,055
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U vzorku Sinfonia S2145 se normalizovaný objem gamutu po expozici zmenšil na 77,8  % 
původního objemu. Na mapě *EΔ  (viz Obr. 23) byla maximální barvová odchylka 
lokalizována v přechodové oblasti mezi zelenou a žlutou barvou s vyšší hodnotou jasu a byla 
výpočtem stanovena na 23,5. V porovnání s předchozími vzorky došlo po vystavení stejné 
expoziční dávce k menší změně v barevnosti testovací škály, což je patrné i z Obr. 22. 
Celkově tmavší barevné odstíny na mapě barvových odchylek (viz Obr. 23) jen potvrzují 
menší míru degradace vzorku Sinfonia S2145 oproti vzorkům ze série Brilant. Nejméně 
degradovaly odstíny modré, kde *EΔ  nabývala průměrně hodnoty pod 2,0. Tak malá 
odchylka v modré oblasti odpovídá podle tabulky (Tabulka 5) rozdílu, který je vnímatelný 
jako barevná shoda. Z grafu (viz Obr. 24) je evidentní lineárnější průběh závislosti úbytku 
normalizovaného objemu barvového gamutu na osvitu se směrnicí 31072,5 −⋅−=a . 
 

 
Obr. 22 Úbytek objemu barvového gamutu pro vzorek Sinfonia S2145 
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Obr. 23 Mapa barvových odchylek pro vzorek Sinfonia S2145 
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Obr. 24 Úbytek barvového gamutu pro vzorek Sinfonia S2145 

y = 100,00 − 5,72·10–3x 
S = 0,003
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Posledním hodnoceným vzorkem byla Sinfonia S9045. Obr. 25 ilustruje úbytek 
normalizovaného objemu barvového gamutu na 72,9 % původního objemu. Z obrázku je 
patrné, že všechny odstíny degradovaly zhruba ve stejné míře. K největšímu zmenšení gamutu 
došlo v oblasti zelené barvy. Zde byla vypočtena 1,20* =EΔ . Naopak nejvíce odolávala 
blednutí oblast purpurové. Ostatní odstíny vykazovaly podle tabulky (Tabulka 5) rozdíl barev 
pozorovatelný jen při přímém porovnání s referenčním vzorkem. Pomocí grafu závislosti 
úbytku normalizovaného objemu gamutu na osvitu (Obr. 27) lze opět určit nepravou 
rychlostní konstantu blednutí 31020,7 −⋅−=a , která v porovnání se vzorkem Sinfonia S2145 
vykazuje větší sklon přímky, tedy strmější průběh blednutí.  
 

 
Obr. 25 Úbytek objemu barvového gamutu pro vzorek Sinfonia  S9045 

 
Stejně jak tomu bylo u vzorků Brilant S2145 a S9045, je pozorována podobnost výsledků 

experimentu i pro sérii vzorků Sinfonia. U obou vzorků lze konstatovat, že žluté, purpurové 
a azurové barvivo degradovalo přibližně ve stejném poměru. Zde je ovšem vliv tiskárny 
patrnější, jelikož vzorek tištěný na tiskárně CHC-S9045 vykazoval téměř o 5 % větší úbytek 
barvového gamutu. 
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Obr. 26 Mapa barvových odchylek pro vzorek Sinfonia S9045 
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Obr. 27 Úbytek barvového gamutu pro vzorek Sinfonia S9045 

y = 100,00 − 7,20·10–3x 
S = 0,005
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5 ZÁVĚR 

Byla prostudována světlostálost barevných fotografií použitím zrychleného a dlouhodobého 
testu. Při zrychleném testování byly vzorky shrnuté v tabulce (Tabulka 10) podrobeny 
expozici xenonové výbojky v celkovém trvání 60 hodin. Na studovaných fotografiích 
zhotovených technologií termosublimačního tisku byla pravidelně měřena odrazová spektra. 
Z nich byly vypočteny hodnoty CIE L*a*b*, ze kterých byly dále vyhodnoceny barvové 
odchylky *EΔ  a ICC profily. Získaná data byla použita k tvorbě grafického znázornění 
úbytku objemu barvových gamutů a map barvových odchylek, které odpovídají barevným 
změnám políček na testovacích škálách. Ze sestrojené závislosti úbytku normalizovaného 
objemu gamutu na osvitu byly získány nepravé rychlostní konstanty blednutí pro každý 
testovaný vzorek, které shrnuje sloupcový graf na Obr. 28. 

 

Brilant S2145 Brilant S9045 Sinfonia S2145 Sinfonia S9045
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

R
yc

hl
os

tn
í k

on
st

an
ta

 z
m

en
šo

vá
ní

 g
am

ut
u

Vzorky
 

Obr. 28 Porovnání rychlostních konstant blednutí jednotlivých vzorků 
 
Z výsledků zrychleného experimentu lze konstatovat, že vzorky tištěné za použití média 

Sinfonia lépe odolávají světelnému působení, než vzorky ze série Brilant, které bledly téměř 
dvakrát rychleji. Dále byl pozorován vliv použité tiskárny na životnost fotografie, kdy 
tiskárna CHC-S2145 poskytovala prokazatelně stálejší fotografie (viz Obr. 28). 

Stejným způsobem byl započat dlouhodobý experiment testování světlostálosti fotografií, 
který stále probíhá za normálních podmínek na chodbě Fakulty chemické. Výsledky tohoto 
experimentu mohou být použity pro navazující diplomovou práci. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYBOLŮ 

a směrnice přímky, nepravá rychlostní konstanta 
A wolframová žárovka s teplotou chromatičnosti 2 856 K 
a*, b* barvové souřadnice 
B modrá barva, modré světlo 
C azurové barvivo, azurové světlo 
C denní světlo severní oblohy s teplotou chromatičnosti 6 774 K 
c rychlost světla 
C* brilance (chroma) 
CIE Mezinárodní komise pro osvětlení 
CMS Systém správy barev (color management system) 
D optická hustota 
DN optická hustota neutrálního pole 
DC optická hustota azurového pole 
DY optická hustota žlutého pole 
DM optická hustota purpurového pole 
D2T2 termosublimační tisk (dye diffusion thermal transfer) 
D50 denní světlo s teplotou chromatičnosti 5 000 K 
D60 denní světlo s teplotou chromatičnosti 5 000 K 
D65 denní světlo s teplotou chromatičnosti 6 504 K 
D75 denní světlo s teplotou chromatičnosti 7 500 K 
E intenzita osvětlení 
ΔE* barvová odchylka 
F2 fluorescenční zdroj s teplotou chromatičnosti 4 230 K 
f frekvence 
G zelená barva, zelené světlo 
H osvit 
h Planckova konstanta 
h° úhel barvového odstínu 
HP Hewlett Packard 
I0 intenzita dopadajícího světla 
It intenzita prošlého světla 
Ir intenzita odraženého světla 
IČ infračervené 
ICC International Color Consortium 
ISO International Organization for Standardization 
K červené barvivo, černé světlo 
K normalizační faktor 
λ vlnová délka 
L* jas 
M purpurové barvivo, purpurové světlo 
Q energie fotonu 
R reflektance 
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R červená barva, červené světlo 
R(λ) spektrální reflektance 
S míra vhodnosti proložení přímkou 
T transmitance 
T(λ) spektrální transmitance 
TL64 fluorescenční zářivka Philips s teplotou chromatičnosti 4 000 K (Evropa) 
UV ultrafialové  
WIR Wilhelm Imaging Research 
X, Y, Z trichromatické složky 
x, y, z trichromatické souřadnice 
x , y , z  trichromatické členitele pro 2° pozorovatele 

10x , 
10

y , 10z  trichromatické členitele pro 10° pozorovatele 

Yxy barvový prostor CIE 1931 x, y 
Y žluté barvivo, žluté světlo 
Φ0(λ) spektrální distribuce intenzity osvětlení 
UL3000 fluorescenční zářivka Philips s teplotou chromatičnosti 3 000 K (USA) 
VIS viditelné 
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