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Slovenský tenisový zväz stanovil ako jedno z kritérií pre žiadateľov
o halové turnaje kvalitu osvetlenia tenisovej haly. Pripravili sme pre Vás
jednoduchý manuál, podľa ktorého môžete skontrolovať intenzitu osvetlenia
tenisovej haly pomocou prístroja luxmeter, ktorý od STZ dostane každý
regionálny sekretár. Manuál pre meranie intenzity osvetlenia vychádza
z príručiek medzinárodnej tenisovej federácie ITF a príručiek ATP.

Kritéria intenzity osvetlenia:
Horizontal illuminance Eh average (lux):

= > 300 lux

Lamp Colour Temperature (K):

2000 ideálne 4000 (podľa
typu svietidla, hodnotu udáva
výrobca svietidla)

High / low Ratio (rovnomernosť osvetlenia):

hodnota nesmie byť väčšia
ako 2.0 ideálna 1.5
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Ako vykonať meranie:
Digitálny luxmeter (obr.1) je vysoko presný merací prístroj, ktorý slúži k
presnému zisteniu intenzity osvetlenia a dopadu svetla na určitú plochu. Meranie
intenzity svetla sa vykonáva pomocou fotodiódy alebo fototranzistora, výsledok
merania je možné zobraziť na displeji (LCD).

Obr. 1

Luxmeter zapneme pomocou tlačidla ON/OFF. Zvolíme merací rozsah (2000
lx). Zo svetelného senzora dáme dole ochranný kryt. Svetelný senzor uchopíme
a natiahneme ruku približne v úrovni pása tak, aby svetlo dopadalo kolmo na
bielu plochu zabudovanej fotodiódy (obr. 2).

Obr. 2
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Odčítame nameranú hodnotu z LCD displeja. Na tenisovom kurte meriame 15
základných pozícií (pozri obr. 3, pozície pre meranie sú označené zelenou
farbou). Namerané hodnoty zapisujeme do protokolu, ktorý tvorí prílohu č.1.
Po nameraní a zapísaní všetkých 15 pozícií môžeme výsledky vyhodnotiť.

Obr. č.3
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Vyhodnotenie výsledkov merania:

1. Priemerná hodnota Average Eh , vypočítame sčítaním všetkých
nameraných

hodnôt

a delením

počtom

pozícii

(15).

Ak je výsledok = alebo > 300 lx hala vyhovuje stanovenému kritériu
intenzity osvetlenia.

Eh =
2. Rovnomernosť

osvetlenia

(Ratio)

vypočítame

delením

najvyššej

nameranej hodnoty Emax a najnižšej nameranej hodnoty Emin. Výsledná
hodnota nesmie byť väčšia ako 2.

Ak obidva výpočty spĺňajú stanovené kritéria, je osvetlenie
tenisovej haly vhodné na usporiadanie halových (indoor)
tenisových turnajov STZ.

V prípade otázok ma môžete kontaktovať na mailovej adrese: robert.mokran@stz.sk
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PRÍLOHA 1
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