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0 INLEDNING

Den människa som kan hålla alla olika enheter och storheter inom

belysningstekniken aktuella är knappast född. Förvirringen är

ofta total då man nämner candela, luminans, nit, foot-lambert,

o.s.v. Naturligtvis beror det delvis på att det inte är sådant

man använder i det dagliga livet, men även på att standardise-

ringen är dålig - många ord eller beteckninger används ofta för

samma storhet eller enhet.

Detta PM behandlar i första avsnittet ljustekniska grundbegrepp

med de beteckningar som är vanliga i Sverige. I andra avsnittet

nämns ytterligare några begrepp som kan komma till användning

och i det tredje asnittet något om ljusmätning.

1 GRUNDBEGREPP

1.1 Ljusflöde

Ljuset består av fotoner som strålar ut från ljuskällan. Foton-

flödet kan helt enkelt uttryckas som antal per tidsenhet eller

motsvarande energi. Vanligen anger man i stället deras förmåga

att ge synintryck, d.v.s. man tar hänsyn till ljuskällans spek-

trala radiansfördelning och ögats känslighet för olika vågläng-

der. Grovt kan man säga att det synliga ljuset finns inom våg-

längderna 380 nm till 770 nm (nanometer). Under 380 nm har vi

UV-ljus och över 770 nm IR-ljus. Det viktade (enligt Ögats käns-

lighet) fotonflödet brukar benämnas ljusflöde, betecknas G» och

har enheten lumen (lm). Om ljusflödet är lika stort i alla rikt-

ningar från ljuskällan brukar man säga att denna är diffus.



Rent praktiskt har inte storheten ljusflöde någon större bety-

delse; den används främst för att definiera övriga ljustekniska

storheter.

1.2 Ljusstyrka

Om man har en diffus ljuskälla och ser hur mycket ljusflödet är

inom en viss rymdvinkel, 0), så talar man om ljusstyrka: inom

denna rymdvinkel, se figur 1. Ljusstyrkan brukar betecknas I och

man har då

I = 0/0) (1)

Eftersom rymdvinkeln har enheten sr (steradian), så kommer ljus-

styrkan att ha enheten lm/srad. Detta benämns dock vanligen can-

dela (cd). a kan beräknas ur sambandet

(0 = A/r2 (2)

med beteckningar enligt figur 1. Detta samband är giltligt en-

dast om r2 är mycket större än A.

/J'usÅå'l/a.  

Figur 1 Definition av ljusstyrka.

Ljusstyrkan är något mer användbart än det tidigare definierade

ljusflödet. Således brukar man vanligen ange en ljuskällas



strålning i en viss riktning med dess ljusstyrka. Exempelvis ger

en cykelbelysning ca 250 cd, medan en fyr ger ca 2-106 cd i de

riktningar som den ska synas. Strålkastares ljusfördelning anges

vanligen med isocandeladiagram, vilket visar vilken ljusstyrka

den har i en viss riktning.

Speciellt lämpligt är det att använda storheten ljusstyrka i

samband med positionsljus, t.ex. fyrljus, larmdjus på utryck-

ningsfordon, blinkers, etc. Avsikten med dessa är att själva

ljuskällan ska synas. Vad gäller strålkastare, så använder man

vanligen dessa för att belysa ett föremål som blir synligt när

det infallande ljuset reflekteras. I detta fall är begreppet

belysningsstyrka mer användbart, vilket definieras i nästa av-

snitt.

1.3 Belysningsstyrka

Om ett ljusflöde, d» faller mot en area, A, så defineras belys-

ningsstyrkan, E, mot normalen till ytan som

E = GVA (3)

Detta är kanske den mest använda storheten inom belysningsstek-

niken. Man brukar ofta tala om det 'luxvärde som belysningen

ger upphov till. Av ekvationen framgår att enheten blir lm/mZ,

men vanligen används istället lux; därav uttrycket 'luxvärde .

Om man kombinerar ekvationerna (1), (2) och (3) ovan, så erhål-

ler man det mycket användbara uttrycket

E = I/r2 (4)

I praktiken säger man detta uttryck är giltligt om.avståndet

från ljuskällan till den belysta arean, r, är minst 3 ggr ljus-

källans största utbredning. Detta innebär sällan någon begräns-

ning. Sambandet (4) kallas ofta för kvadratlagen.



Observera att sambandet (4) gäller i ytans normals riktning. Om

ytan vinklas vinkeln a, så får man

E = I'(COS a)/r2 (5)

vilket ofta benämns första cosinuslagen. Figur 2 visar paramet-

rarna i denna.

ljus/:ä HQ. I  

  

Figgr 2 Beräkning av belysningsstyrka enligt första cosinus-
lagen.

Det är viktigt att ha klart för sig skillnaden mellan de hit-

tills definierade storheterna. Vad gäller ljusflöde och ljus-

styrka avses utrstrålande ljus från en ljuskälla, medan belys-

ningsstyrka avser infallande ljus.

Belysningsstyrka kan mätas med en luxmeter, vilken oftast är

cosinuskorrigerad, vilket innebär att den har anpassats till

ekvation (5).

1.4 Luminans

Om man har en ljuskälla som har ljusstyrkan I i en viss riktning

och den skenbara arean A, så har denna ljuskälla luminansen

L = I/A (6)

Man ser att luminans kommer att ha enheten cd/mz, vilket också

är den vanligen använda (även om.man även kan finna nit").



Det är dock sällan man vill veta ljuskällans luminans. Ofta är

dess skenbara area liten i förhållande till det avstånd den ska

synas på, och man använder då begreppet ljusstyrka för att be-

skriva dess egenskaper.

Luminansen används istället nästan uteslutande till att beskriva

belysta ytors ljushet. "Om. man belyser en yta med x lux, hur

ljus kommer den då att bli?'. Ytans ljushet kommer då naturligt-

vis att bero på belysningsstyrkan mot densamma, men även dess

reflexionsegenskaper. Om man har en diffust reflekterande yta

brukar man tala om dess reflektionsfaktor, p, vilken anger hur

stor andel av infallande ljusflöde som reflekteras tillbaks i

samma riktning. En yta som belyses med belysningsstyrkan, E och

som har reflexionsfaktorn, p, kommer då att ha lwminansen

L = E°p/n (7)

En ytas luminans mäts med en luminansmätare, eller med den något

enklare spotmetern .

2 SPECIELLA LJUSTEKNISKA BEGREPP

2.1 Specifik luminans

I avsnitt 2.4 nämndes begreppet reflexionsfaktor. Detta brukar

användas i samband med ytor som är diffust reflekterande. I

praktiken är det sällan man finner sådana ytor, utan oftast ref-

lekterar de ljuset mer eller mindre retroreflekterande och speg-

lande. En typisk retroreflekterande yta är en vanlig fotgängar-

reflex; nästan allt ljus som infaller mot denna reflekteras

tillbaks dit det kom ifrån. Ett annat exempel är våra vita väg-

markeringar som oftast finns vid vägkanten eller -mitten. Dessa

är retroreflekterande så länge de är torra, vilket ger dem en

god synbarhet i fordonsbelysning. En regnig kväll blir de emel-

lertid ofta speglande eftersom vattnet bildar en vattenspegel.

Detta innebär att det egna fordonsljuset speglas bort mot mötan-



de, vilket medför dålig synbarhet av markeringen och bländning

för den mötande.

Med begreppet specifik luminans, SL, avser man den luminans en

yta har i förhållande till belysningsstyrkan på ytan. Således

har man

SL = L/E (8)

Om ytan är diffust reflekterande kan man kombinera ekvationerna

(7) och (8) och får då sambandet mellan specifik luminans och

reflexionsfaktor

SL = p/n (9)

Om ytan i huvudsak är retroreflekterande brukar man istället för

specifik luminans använda benämningen retroreflexion och är den

primärt speglande använder man uttrycket speglande reflexion.

För retroreflekterande material (reflexfolier, vägmarkerings-

material, prismareflexer, etc) använder man storheten retroref-

lexion som en materialkonstant. Man använder helt enkelt denna

storhet för att beskriva hur "effektiv" reflexen är.

2.2 Kontrast

Med "kontrast" menar man vanligen luminanskontrast, vilket anger

skillnaden i ljushet mellan ett objekt och dess bakgrund. Om

objektet är ljusare än bakgrunden talar man om positiv kontrast,

annars negativ kontrast. Kontrasten, C, definieras som

där Lo och Lb är objektets respektive bakgrundens luminans. Ett

föremåls synbarhet är kraftigt avhängigt av kontrasten mellan

detsamma och bakgrunden. Bagaren syns betydligt bättre i mörker

än sotaren.



2.3 Irradians

Som tidigare nämnts är grundheten för belysningsstyrka egentli-

gen lm/mz, och inte lux. Enheten lumen anger endast att vi har

viktat ljusets våglängd mot Ögats känslighet. Den oviktade mot-

svarigheten till lumen är watt och belysningsstyrkans oviktade

motsvarighet är irradians, Ee. Irradians kan användas för att

beskriva infallande UV-strålning per ytenhet. Man använder då en

fotocell som är känslig endast inom UV-området och inte alls för

synligt ljus. Energin, irradiansen, inom Önskat våglängdsområde

anges i enheten W/m2.

2.4 Specifik fluorescens

En fluorescerande yta som belyses med UV-ljus kommer att erhålla

en luminans som beror på dess fluorescens. På motsvarande sätt

som. man definierar specifik luminans kan man definiera den spe-

cifika fluorescensen, SF, som

SF = L/Ee (11)

Liksom SL kan man använda SF som en materialkonstant, vilken

talar om hur effektivt ett material fluorescerar.

2.5 Färg

Då ljus med ett visst spektrum (av olika våglängder) träffar en

yta, så kommer denna att reflektera ljus av ett annat spektrum.

Beroende på detta reflekterande spektrum.kommer Ögat att uppfat-

ta att ytan får en viss färg. Färgen anges vanligt enligt en

CIE-standard med.tre koordinater i ett färgdiagramn Att här gå

in på hur detta är uppbyggt är inte möjligt.

Man talar även om färgkontrast. Denna finns definierad i en DIN-

norm. och är baserad på empiriska data. Man kan säga att åtmins-



tone under mörkerförhållanden är färgkontrasten alltid underord-

nad luminanskontrasten vad gäller synbarhet. I dagsljus kan man

emellertid tänka sig att ett föremål har samma luminans som dess

bakgrund, men ändå syns mot bakgrunden tack vare färgkontrasten.

3 MÄTMETODER

3.1 Allmänt

'Mät en gång och du är säker på det sanna värdet. Mät två gånger

och du är osäker på vilket av de två värdena som är det sanna.

Mät tre gånger och du har ingen aning om vilket det sanna värdet

år!"

Vid alla typer av mätningar brukar man tala om systematiska och

slutpmåssiga fel .

Gör man luminansmätningar på ett och samma objekt tio gånger i

rad, så kommer de enskilda värdena att variera runt ett medel-

värde, p.g.a. man har slumpmässiga fel. Dessa fel kan bero på

att mätområdet inte har varit exakt detsamma vid de tio måt-

ningarna, fel i elektroniken, avläsningsfel, etc.

Om.man efter de tio ovan nämnda mätningarna får "facit", så fin-

ner man säkert att medelvärdet avviker från det sanna. Detta kan

bero på systematiska fel såsom ströljus, kaliberingsfel, etc.

När man talar om ljusmätningar så menar man i allmänhet mätning

av belysningsstyrka eller luminans. Från dessa mätningar kan man

sedan beräkna andra storheter. Generellt kan man säga att ljus-

mätningar är svåra att genomföra på ett korrekt sätt och kräver

stor noggrannhet av operatören. Man löper stor risk att introdu-

cera systematiska fel och de slumpmässiga felen (som inte kan

kontrolleras annat än med statistiska metoder) är ofta stora.



3.2 Mätning av belysningsstyrka

Belysningsstyrkan mäts med en så kallad luxmeter. Rent praktiskt

är denna oftast enkelt att handa och dessutom liten och lätt.

Mättekniskt är den dock mindre bra eftersom de slumpmässiga fe-

len ofta blir stora och systematiska fel mycket lätt introduce-

ras.

Luxmetern har en fotocell som är känslig för det totala ljusflö-

det mot densamma. Den har en känd area och instrumentet omvand-

lar ljusflödet enligt ekvation (3), E=GVA.

Som nämnts tidigare så är luxmetern viktad mot ögats känslighet

och dessutom oftast cosinuskorrigerad. Om.man vill mäta luxvär-

det i ett plan som är vinkelrät mot ljusflödet och man har ett

plan att stödja luxmetern mot, så har man god kontroll på vin-

keln. Men har man inte något referensplan kan det vara svårt att

hålla kontroll på mätgeometrin. Detta innebär att de slumpmäs-

siga mätfelen kan bli stora.

Naturligtvis är luxmâtning även känslig för ströljus. Moderna

luxmetrar harvisserligen ofta en funktion som kan kompensera

för ströljuset. Gör man denna kompensation är det emellertid

viktigt att kontrollera att ströljuset är konstant under hela

matserien. Har man ströljus får man för höga luxvärden; man har

introducerat ett systematiskt mätfel.

Om belysningsmätarens fotocell inte är anpassad efter ögats

känslighetskurva, så mäter man irradiansen. Om man exempelvis

har en fotocell som är känslig endast för UV-strålningen så kom-

mer man att mäta irradiansen inom UV-området.

4.3 Mätning av luminans

Luminans mäts vanligen med en luminansmätare eller den något

enklare spotmetern. Luminansmätaren är oftast ganska sofistike-

rad; man kan använda olika mätområden, olika viktningar (foto-
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piskt eller scotopiskt seende), man kan mäta bländning, etc.

Spotnetern är ett enklare instrument som är enkelt att handha

och lämpat för enklare mätningar med mindre krav på precision.

För båda instrumenten gäller att man mäter en ytas ljushet, lu-

minans, genom att sikta på ytan, ungefär som vid fotografering.

I synfältet finns ett mätområde markerat och instrumentet inte-

grerar signalen från detta område.

Ett problem.som är vanligt vid luminansmätningar, framförallt på

stora avstånd, är att mätområdet inte ryms inom den area som ska

mätas. Man brukar då utnyttja sambandet

Iam-Am = Lo-Ao + Lb°Ab (12)

där index m, 0 och b avser mätområdet, objektet respektive bak-

grunden. Om bakgrunden är svart, vilket ofta är fallet, reduce-

ras ekvationen till

Lo = Lm°Am/Ao (13)

Med kännedom om.mätarean, Am, och objektets area, AO, kan man

således beräkna objektets luminans, Lo. Mätarean beräknas ur

instrumentets mätvinkel (ofta 0,2° eller 1°) och avståndet till

mätobjektet.

Luminanmmätningarna är i allmänhet behäftade med mindre mätfel

än luxmätningarna. Detta gäller framförallt om man använder en

luminansmätare placerad på ett stativ. Man får då mycket god

repeterbarhet och är instumentet korrekt kalibrerat blir de sy-

stematiska felen små.

Lumdnans är även möjligt att mäta subjektivt genom att jämföra

mätobjektet med en eller flera standard(-s). Ögat är ett utmärkt

instrument att göra jämförande luminansmätningar med om mätob-

jekt och standard har samma färg. Om.man inte nöjer sig med att

få reda på om.mätobjektet är ljusare eller mörkare (ofta godkänt

eller inte godkänt) än en standard, så kan man ha standards i
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hela skalan från svart till vitt och på så sätt få ett luminans-

värde med en inte alltför dålig nogrannhet.

4.4 Övriga mätmetoder

Förutom de två grundläggande ljusmátningsinstrumenten, luxmetern

och luminansmätaren, har ett antal instrument för speciella än-

damål utvecklats. Bland dessa kan nämnas färgmätaren. Med denna

kan man bestämma en ytas färgoch även dess ljushet (reflektans)

enligt CIE's 2° Standard Observer, vilken försöker mäta hur ögat

uppfattar färgen eller ljusheten. Andra instrument mäter reflex-

foliers eller vägmarkeringars retroreflexion.

5 RÅKNEEXEMPEL

Här nedan följer några enkla exempel på vad mankan beräkna uti-

från ljusmätningar:

1) Man har en kvadratisk platta med sidan 0,4 m som belyses av

en ljuskälla på 100 m.avstånd. Plattan är orienterad så att

dess normal är riktad.mot ljuskällan. Man mäter med en lux-

meter upp 3 lux vid plattan. Hur stort är ljusflödet från

ljuskällan som träffar plattan?

Lösning: Enligt (4) blir ljusstyrkan i riktning mot plat-

tan, I=3-1002 cd = 30000 cd. Plattan upptar på 100 m av-

stånd rymdvinkeln 0,42/1002 sr = 1,6-10'5 srad enligt ek-

vation (2). Enligt (1) blir totala ljusflödet mot plattan,

d = 30000-1,6°10"5 lm.= 0,48 lm

2) Plattan i föregående exempel är diffust reflekterande med

reflektionsfaktorn, p = 0,80 (nästan vit). Vilken luminans

kommer den att få om den vinklas 45°?



3)

4)

5)
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Lösning: Enligt (5) blir belysningsstyrkan på den vinklade

plattan E = 30000-(cos 45°)/1002 lux = 2,12 lux. Luminansen

blir då enligt (7): L = 2,12-0,80/n cd/m? = 0,54 cd/mz.

Plattan Vilken blir

kontrasten mellan plattan och bakgrunden?

syns mot en absolut svart bakgrund.

Lösning: I ekvation (10) ser man att kontrasten år definie-

rad som skillnad i lumdnans mellan objekt och bakgrund,

dividerat med bakgrundsluminansen. Här är dividenden 0,

varför kontrasten inte är definierad; den går mot « då bak-

grundsluminansen går mot 0.

Man har en rund reflex med arean 1 m2, vars plana ytas nor-

mal är riktad mot ljuskällan. Denna belyses av en ljuskälla

som ger 5 lux vid reflexen. Bakgrunden är svart. På 10 m

avstånd mäter man med en spotmeter upp luminansen till 2

cd/mz.

l°. Vad är reflexens

Spotmetern har ett cirkulärt :mätområde med vinkeln

specifika luminans (eller retroref-

lexion)?

Lösning: På måtavståndet 10 m ger 1° mätvinkel ett mätdm-

råde som är mindre än reflexen, varför SL kan beräknas di-

rekt ur (8) som SL = 2/5 = 0,4 (cd/m2)/lux.

Man gör exakt samma mätning' med samma instrument som i

exempel 4, men på avståndet 100 mn Vad kommer luminansmä-

taren att visa?

Lösning: Här kommer mätområdet at bli större än reflexens

area. Mätområdets diameter blir 100-tan 1° m. = 1,75 m. En

cirkel med diametern 1,75 m har arean 2,41 m2. Eftersom

bakgrunden är svart kan (13) utnyttjas och man får Lm =

2-1/2,41 cd/m2 = 0,83 cd/m2. Det uppmätta luminansvärdet

blir således lägre än i föregående exempel, eftersomen del

av mätytan är svart.



Bilaga 1

FOTOMETRISKA.OCH RADIGMETRISKA STORHETER

Nedanstående tabell innehåller de vanligaste fotometriska och

radidmetriska storheterna, med beteckningar och enheter.

Radiometrin grundar sig fotonstrålning, rent fysikaliskt, medan

fotometrin avser den fysiologiska verkan som strålningen har i

 

 

 
 

    

 

 

  

 

 

ögat.

RADIGHETRI FOTOHETRI

Storhet Enhet Beteckn. Storhet Enhet Beteckn.

Strålningsflöde 0 W Ljusflöde 0 lm

Radiansstyrka I W/sr Ljusstyrka I cd

Radians L W/ml/sr Luminans L cd/m2

Irradians E W/m? Belysning E lux

För att skilja de fotometriska och radidmetriska storheterna,

använder man i det sistnämnda Ofta index e (energi) i beteck-

ningen.

 




