Zdroje světla 2
Zářivý tok [W]

Kandela [Cd]

Svítivost [Cd]

Celkový elektromagnetický výkon zdroje

Svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje (vyzařuje)
monochromatické záření o frekvenci 540 ∙ 10 hertzů (odpovídá zelenému
světlu, lidské oko je na toto záření nejcitlivější) a jehož zářivost (zářivá intenzita)
v tomto směru činí 1/683 wattů na jeden steradián

Hustota světelného toku v daném
prostorovém úhlu.

Zářivá energie [J]

Zářivost [W/sr]

Celkové množství elektromagnetické energie
vyzářené ze zdroje za určitý čas
Světelný tok [W]

Svítivost kulového světelného zdroje je konstantní. Měnit
lze pouze hustotu světelného toku (reflektorové svítidla) a
osvětlenost

Výkon světelného zdroje ve směru
jednoho prostorového úhlu (steradiánu)

Elektromagnetický výkon zdroje. Týká se pouze
elektromagnetických vln o vlnových délkách
(frekvencích), které odpovídají viditelnému světlu

Kulový zdroj o svítivost 1 Cd vyzařuje světelný tok 12,27 lm
Φ 1
∙4∙ ∙
12,27

Lumen [lm]
Jednotka světelného toku. Její rozměr je
Watt.

Světelná energie [J]
Energie světelného toku vyzářeného za určitý čas

Osvětlenost [lm/m2]
Intenzita světelného toku. Množství
světelného toku, který dopadá na 1 m2

Podle obrázků je vidět, že jediná veličina která se nemění , jsou lumeny (respektive kandely).
Vyjadřuje množství viditelného světla, které zdroj světla vyzařuje.
Rozměr lumenu je Watt, a jeho velikost je 1
0,0014

Vliv použití reflektoru na parametry
dopadajícího záření

Vliv vzdálenosti osvětlované plochy na parametry
Zdroj: Wikimedia commons, autor: Holek

Teplota chromatičnosti (barevná teplota) – Představuje barvu světelného zdroje. Je stejná jako barva
světla vyzařovaného absolutně černým tělesem při dané absolutní teplotě (jednotka Kelvin) .
Barevná teplota nepředstavuje teplotu světelného zdroje.
Slunce má velmi podobné vyzařování jako absolutně černé těleso a povrchovou teplotu 5500 K, a
proto se jeví jako bílé. Odlišné barvy Slunce jsou většinou důsledkem rozptylu světla v atmosféře.

Příklady barevných teplot
(Skutečné rozsahy se mohou lišit)

Příklady barevných teplot
(Skutečné rozsahy se mohou lišit)

Absolutně černé těleso nemusí mít černou barvu.
Slunce vyzařuje světlo v celém spektru a nejvíce ve vlnových délkách odpovídajících zelené barvě.
Složením celého spektra vzniká bílé světlo.
Teplota chromatičnosti tak také vyjadřuje spektrum bílého světla – jak se mění složení bílého světla
podle teploty, tak se mění i celková barva bílého světla.
Bílé světlo nemusí být jenom bílé.
Lidské oko má schopnost upravovat si vnímání bílého světla tak, aby se mu vždy jevilo jako bílé.

1700 K

Zápalka

4100 K

Měsíční světlo, výbojky, lineární zářivky

1850 K

Svíčka, východ/západ Slunce

5000 K

Denní světlo, výbojky, lineární zářivky

2700 K

Klasická žárovka, Halogenová žárovka, Kompaktní zářivka

6000 K

Polední světlo, výbojky, lineární zářivky

3000 K

Klasická žárovka, halogenová žárovka, kompaktní zářivka, lineární
zářivka, studiové osvětlení

6500 K

Standardizované denní světlo, výbojky, lineární zářivky

Klasická žárovka, halogenová žárovka, kompaktní zářivka, lineární
zářivka, studiové osvětlení

9000 K

LCD a CRT monitory

3300 K

Navzdory obvyklému pocitu, že červená představuje „teplo“ a modrá „chlad“, vyzařování absolutně
černého tělesa má obrácený průběh. Červeně září „studenější“ tělesa a modře „teplejší“.

Lineární zářivka zdroj: WWW

Za pomoci známé velikosti lumenu ve wattech a ze známého příkonů různých zdrojů světla
jsme schopni určit účinnosti a poměr lm/W.

14000

12000

Žárovka
Žárovka halogenová
Zářivka kompaktní
LED
Zářivka lineární High Efficiency
Zářivka lineární obyčejná
Výbojky
Zářivka lineární High Output

Světelný tok [Lm]

10000

8000

Halogenová žárovka zdroj: WWW

Obyčejná žárovka zdroj: Philips
Kompaktní zářivka zdroj: Philips
6000

Graf ukazuje poměr lm/W vytvořený z informací výrobců zdrojů světla. Čím je křivka strmější a
více vlevo, tím je poměr lm/W vyšší.
4000

Je vidět, že novější technologie mají mnohem lepší využití příkonu. Zároveň je vidět použití
jednotlivých technologií v závislosti na příkonu.
Klasické žárovky a halogenové žárovky mají světelný tok použitelný pro domácnosti (4000 lm).
Nové technologie pro náhradu klasických žárovek jsou: LED žárovky, kompaktní zářivky a
lineární zářivky různých druhů. Výbojky mají tak vysoký světelný tok, že jsou vhodné pro
osvětlování hal, areálů a sportovišť, nebo pro speciální aplikace jako jsou projektory.

2000

Křivka kompaktních zářivek se z části překrývá s křivkou LED žárovek.
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LED žárovka zdroj: Philips

Druh činnosti
domácí dílna

500

čtení krátkodobé

250

studium a rýsování

500

hra na piano
běžné šití

Prostor
domovní komunikace, odkládací a
pomocné prostory
vnitřní části domovních vstupů, vstupy
do výtahu

16

obytné místnosti v bytech
14

komunikace v bytech, vnitřní komunikace
v administrativních a obdobných
Žárovka
budovách
Zářivka kompaktní
obytné kuchyně, koupelny, WC, šatny,
Zářivka lineární High Efficiency
spíže, sušárny a úschovny kočárků
Zářivka lineární obyčejná
hovorny, čekárny, haly, prádelny,
Žárovka halogenová
pracovny pro hrubé práce
LED
jídelní stůl pro společné stolování v
Výbojky
domácnosti
Zářivka lineární High Output
Ošetřovna, učebna, kancelář, domácí
Lineární (Zářivka kompaktní)
dílna, žehlírna, mandl, psací stůl,
Lineární (Zářivka lineární High Efficiency)
pracovní plocha v kuchyni, vertikální
Lineární (Zářivka lineární obyčejná)
osvětlení 400mm od zrcadla
Lineární (LED)
provozovny pro jemné práce, kreslírny,
Lineární (Výbojky)
ateliéry, počítačová pracoviště, náročné
ošetřovny, vyšetřovny, laboratoře
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Zdroj: Kolektiv autorů: Osvětlování vnitřních prostorů, SEVEn 2002
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Příkon [W]

Autor: Ing. Michal Špiláček

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ENERGETICKÝ ÚSTAV
Technická 2896/2
616 69 Brno
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kuchyňské práce

20

praní a žehlení -zrcadlo v
koupelně

30

toaletní stolek

250-500
500
250-500
250
250-500

Zdroj: J. Vokoun, L. Chalupský: Moderní osvětlení do bytu, SNTL 1968
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Jaký světelný zdroj použít je možné rozhodnout podle
uvedených tabulek .
Pro celkové osvětlení prostorů jsou minimální hodnoty
uvedeny v tabulce vlevo. Osvětlování prostorů se provádí
velkými stropními nebo nástěnnými svítidly a lampami.
Pro určitý druh činnosti jsou uvedeny minimální hodnoty v
tabulce nahoře. Velké množství lumenů na plochu se zajišťuje
použitím reflektorů v kombinaci se zdrojem světla –
lampičkami, jejichž světelný tok je možné směrovat.
Pro volbu zdroje světla je také důležitá teplota chromatičnosti.
Nízké teploty chromatičnosti (oranžová, žlutá), vyvolávají
pocit uvolnění a relaxace.
Vysoké teploty chromatičnosti zlepšují soustředění.

