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ZÁKLADY 

FOTOMETRIE 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Fotometrie 

 Obor optiky. 

 Studium a měření „světelné energie“ na 

základě srovnávacích pozorování lidským 

okem. 

 Fotometrické veličiny <=> lidské oko. 



Fotometrické veličiny 





Fotometrické veličiny  

 

 Jednotkou světelného toku „Φ“ je „lumen“ – 1 

lm 

 

 Jednotkou svítivosti „I“ je „kandela“ – 1 cd 

 

 



Fotometrické veličiny  





Fotometrické veličiny  



k 

r P 

E – osvětlení 

P – plocha 

I – zdroj svítivosti 

r – vzdálenost od svět. zdroje

α  - úhel dopadu světla 



Fotometrické veličiny  





Osvětlení pracoviště 

Zásady správného osvětlení: 

 Světlo nesmí oslňovat (v zorném poli nesmí 
být velmi jasný předmět). 

 Rozhraní mezi světlem a stínem má být 
plynulé. 

 Svítidlo a pracoviště nestíní. 

 

 Parametry osvětlení pracoviště musí 
odpovídat normám.  

 ČSN EN 13032 Světlo a osvětlení - Měření 
a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů 
a svítidel.  

 ČSN 36 0011 Měření osvětlení vnitřních prostorů. 



Osvětlení pracoviště 

 intenzita osvětlení 

 rovnoměrnost osvětlení  

 rozložení jasů 

 rozložení kontrastů  

 zábrany oslnění (přímého i nepřímého) 

 

 požadavky pro použité světelné zdroje 

(index podání barev - schopnost rozlišení 

barev) 



Radiometrie 





Radiometrie 





Radiometrie 
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      Obrázky sady MS Office. 

 


