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ANOTÁCIA
Práca je zameraná na zoznámenie sa s problematikou plenoptickej kamery a objasnenie 

princípu, na ktorom plenoptický fotoaparát funguje. Ďalej sa práca zaoberá zhodnotením kvality 

záznamu obrazu zhotovenom prostredníctvom plenoptickej kamery a následnou aplikáciou 

danej technológie v oblasti elektronického publikovania a polygrafie na základe získaných 

informácií  o technických špecifikáciách a zobrazovacích možnostiach tejto technológie. 

Na základe získaných informácií o zobrazovacích možnostiach plenoptickej kamery táto práca 

subjektívne a objektívne zhodnocuje prínos technológie plenoptického zobrazovania v oblasti 

záznamu obrazových dát. V neposlednom rade porovnáva zobrazovací potenciál v porovnaní 

s konvenčnými digitálnymi zobrazovacími technológiami. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
plenoptická kamera, svetelné pole, mikrošošovka

ANNOTATION
This bachelor's thesis is focused on analysing of a plenoptic camera and explaining its working 

principle. Furthermore, the thesis deals with an evaluation of an image quality, taken by 

the plenoptic camera, and a subsequent application of the analysed technology in the fields 

of an electronic publishing and printing process, based on the obtained information about 

technical specification and depictive possibilities of the plenoptic technology. Based on the 

knowledge of the plenoptic camera depictive possibilities, this thesis subjectively and objectively 

evaluates benefits of the analysed technology in the field of an image data recording. Last but 

not least, this bachelor's thesis compares the depictive potential of the plenoptic technology, in 

comparison to conventional digital depictive technologies.
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Úvod

 Podstata plenotického fotoaparátu spočíva v umiestnení súboru mikrošošoviek pred 

obrazovým senzorom, vďaka čomu dokážeme z bežného fotoaparátu vytvoriť 3D fotoaparát, 

ktorý pozostáva z hlavného objektívu, ktorý používateľovi umožňuje upravovať zaostrenie, 

hĺbku ostrosti a uhoľ pohľadu po tom, ako bola zhotovená snímka.

 Koncept plenoptickej kamery je známy už od roku 1908, avšak iba nedávno sa podarilo 

sprístupniť ho bežnej verejnosti vzhľadom na nárast cenovo dostupného hardwaru s dostatočnou 

výpočtovou silou a pokrokoch v produkcii mikrošošoviek.

 Obrazový záznam zachytený plenoptickým fotoaparátom nie je statický, ale umožňuje 

užívateľovi pozmeniť obraz po tom, čo bol zhotovený. Užívateľ môže interaktívne meniť 

ostrosť snímky, uhol pohľadu a tiež aj vnímanú hĺbku ostrosti. Nakoľko tieto zmeny sú riadené 

výpočtami, znamená to, že tieto vlastnosti nemusia byť upravované pre celú snímku rovnako, 

ale môžu byť modifikované oddelene pre každý pixel zvlášť. Okrem toho snímka vo formáte 

RAW, zhotovená na plenoptickej kamere obsahuje všetky údaje, potrebné na výpočet 3D 

podoby zachytenej scény. 

 Plenoptická kamera bola objavená M. G. Lippmannom [1]  v roku 1908, ktorému 

predchádzal v roku 1903 Ives [2]., ktorý používal dierovanú masku. Tento nápad bol ďalej 

rozvíjaný posledných 100 rokov Sokolovom (1911), Ivesom [3] (1930), Coffeyom  (1935), 

Ivanovom (1948) Chutjianom (1968) a jeho prvým digitálnym zariadením zachytávajúcim 

svetelné pole, Dudnikovom (1970), Andersonom [4] (1991), ktorý ako prvý takýto fotoaparát 

nazval plenoptickou kamerou. V poslednej dobe sa o rozvoj tejto technológie najviac postaral 

Ng [5] (2005), ktorý skonštruoval ručnú plenoptickú kameru, Levoy [6] (2006), ktorí 

zakomponoval technológiu záznamu svetelného poľa do mikroskopie, Georgiev [7] a Lumsdaine 

[8] (2006), ktorý objavili spôsob, ako zvýšiť priestorové rozlíšenie plenoptického fotoaparátu, 

Fife [9], ktorý skonštruoval plenoptický CCD senzor,  Levoy & Hanrahan [10] (1996) zaviedli 

pojem „svetelné pole“ – záznam pozície a smeru každého lúču svetla. Isaksen [11]  (2000) 

neskôr prezentoval algoritmus pre preostrovanie z dát svetelného poľa. V roku 2010 vytvorila 

firma Raytrix [12] prvý komerčne dostupný plenoptický fotoaparát so zvýšenou efektivitou 

priestorového rozlíšenia, s rozšírenou hĺbkou ostrosti a algoritmom pre preostrovanie, úpravou 

zorného poľa a kalkuláciou hĺbky scény z jednej zhotovenej snímky. 
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 Jeden z dôvodov, prečo od prvého nápadu až po samotnú realizáciu a komerčnú 

dostupnosť prešlo viac než 100 rokov je ten, že vysokokvalitné mikrošošovky, senzory s vysokým 

rozlíšením ale aj počítače s vysokou výpočtovou silou neboli voľne dostupné, alebo ich cena 

bola príliš vysoká na to, aby vznikol z dlhodobého hľadiska cenovo efektívny produkt. Toto 

sa ale v poslednej dekáde zmenilo keď sa zo senzorov s vysokým rozlíšením a grafických kariet 

s vysokým výpočtovým výkonom stali štandardné produkty, dostupné pre širokú zákaznícku 

základňu. Ďalším dôvodom prečo dostupnosť tejto technológie pre  verejnosť zabrala značný 

časový úsek, je konštrukcia plenoptickej kamery. Ng [5] v roku 2005 zaviedol kameru, ktorá 

vytvárala obraz, ktorý bolo možné preostrovať po zhotovení, ktorého každý pixel odpovedal 

jednej mikrošošovke. Toto pri rozlíšení senzora 16 megapixelov a mikrošošoviek o počte 

40 000 znamenalo, že výsledný obraz mal rozlíšenie 40 000 pixelov, čo v praxi nenachádzalo 

veľké možnosti použitia a aplikovania. Georgiev & Lumsdaine [7] [8] [13] prišli s metódou ako 

zvýšiť efektívne rozlíšenie na úkor priestorového rozlíšenia zmenou polohy radu mikrošošoviek 

vzhľadom na obrazový senzor. Zmena umiestnenia poľa mikrošošoviek spôsobila, že senzor s 

rozlíšením 16 megapixelov dokáže produkovať efektívne rozlíšenie s hodnotou 1 megapixel.
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1. Teoretická časť

1.1 Plenoptický fotoaparát
 

 Na rozdiel od konvenčných digitálnych fotoaparátov pozostáva  plenoptický fotoaparát 

z kaskádovitého systému hlavného objektívu, za ktorým je umiestnený systém mikrošošoviek. 

Plenoptický fotoaparát zachytáva v jednej snímke 4D svetelné pole skladajúce sa z 2D 

priestorových informácií a 2D smerových informácií, ktoré vyjadrujú smer lúčov svetla. Princíp 

fungovania plenoptickej kamery spočíva v delení lúčov priestorových objektov prostredníctvom 

radu mikrošošoviek, ktoré sú následne zaznamenávané prostredníctvom obrazového senzora. 

[14][15]

Obrázok 1: Schéma plenoptického fotaparátu 1.0 [16] 

Obrázok 1 znázorňuje nastavenie plenoptického fotoaparátu 1.0, ktorý je založený na rade 

mikrošošoviek umiestnených na obrazovej rovine hlavného objektívu s obrazovým senzorom, 

ktorý je umiestnený jednu ohniskovú vzdialenosť za radou mikrošošoviek. Hlavný objektív 

vykresľuje objekt nachádzajúci sa na scéne na rovinu mikrošošoviek, ktorých úlohou je mapovať 

lúče na obrazový senzor pod príslušnou z mikrošošoviek. 4D záznam svetelného poľa zachytáva 

priestorové informácie o lúčoch v dvoch rozmeroch a smerové informácie o lúčoch v ďalších 

dvoch rozmeroch. Mikrošošovky mapujú a zaznamenávajú 2D priestorové informácie, zatiaľ 

čo senzor zaznamenáva informácie o smere svetelných lúčov.  [16]

 Mikrošošovky plenoptického fotoaparátu by pri snahe o maximalizáciu smerového 

rozlíšenia mali byť zaostrené na obrazovú rovinu objektívu, nakoľko je žiaduce, aby obrazy 

generované mikrošošovkami boli tak ostré, ako je to len možné. Kvôli relatívne malým 

rozmerom mikrošošoviek v porovnaní s šošovkou hlavného objektívu, je hlavná šošovka 
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fixovaná na optické nekonečno mikrošošoviek. Odchýlky od tohto nastavenia vedú k rozmazaniu 

obrazov mikrošošoviek. [17] 

 Limitované rozlíšenie, ktoré zodpovedá počtu mikrošošoviek je značný nedostatok 

konvenčného plenoptického fotoaparátu.

Obrázok 2: Schéma plenoptického fotoaparátu 2.0 [16]

 Odhliadnuc od plenoptického fotoaparátu 1.0., ďalšiu alternatívu optického nastavenia 

vynašiel Georgiev – ide o jeho plenoptický fotoaparát 2.0., ktorý je znázornený na obrázku č. 2. 

Relatívna pozícia rady mikrošošoviek je hlavným rozdielom medzi plenoptickou kamerou 1.0 

a 2.0. Rad mikrošošoviek je v tomto riešení zameraný na obrazovú rovinu hlavného objektívu 

namiesto nekonečna. Výsledkom tohto riešenia je, že mikrošošovka premieta časť obrazu 

tvoreného hlavným objektívom, na obrazový snímač. V porovnaní s plenoptickým fotoaparátom 

1.0, dokáže plenoptický fotoaparát 2.0 dokáže produkovať obraz s oveľa vyšším rozlíšením, 

avšak za cenu zníženia uhlového rozlíšenia.[16]

Obrázok 3: Schéma plenoptického fotoaparátu zobrazujúca nastavenie plenoptického 
fotaparátu[18]
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 Nastavenie plenoptickej kamery je zobrazené na obrázku 3. Hlavný objektív vytvára 

obraz, ktorý sa pomocou mikrošošoviek premieta na obrazovú rovinu. Je možné spozorovať, 

že obraz môže byť tiež virtuálny – v zmysle, že je vytvorený za rovinou obrazu. Obraz hlavého 

objektívu je potom premietaný mikrošošovkami do roviny obrazu.[18]

1.2 Zhoda clonových čísiel
Mikroobrazy generované mikrošošovkami v plenoptickej kamere by sa mali dotýkať, aby sa 

dosiahlo čo najlepšie využitie obrazového snímača. Vzhľadom na obrázok 3 to znamená, že

Rovnica 1 

Kde N predstavuje clonové číslo f mikrošošoviek a NL clonové číslo f hlavného objektívu. 

Typicky platí vzťah B <<DL, kde B predstavuje rovinu hlavného objektívu a DL predstavuje 

priemer štrbiny clony. Z toho vyplýva, že N ≈ NL. Z toho vyplýva, že clonové číslo hlavného 

zobrazovacieho systému a zobrazovacieho systému mikrošošoviek by sa mali zhodovať. [18]

To taktiež znamená, že konštrukcia mikrošošoviek stanovuje clonové číslo hlavnej šošovky, 

ktorú plenoptický fotoaparát používa. Pri nedodržaní tohto vzťahu dochádza k strate potenciálu 

rozlíšenia, nakoľko pri vyššej hodnote clonového čísla hlavného objektívu v porovnaní 

s hodnotou clonového čísla mikrošošoviek dochádza k problému, pri ktorom sú obrázky pod 

každou mikrošošovkou orezané a množstvo pixelov je čiernych. Pri opačnom postupe, kedy je 

hodnota clonového čísla hlavného objektívu menšia, než hodnota clonového čísla mikrošošoviek 

dochádza k problému, kedy nastáva prekrývanie obrazov pod každou mikrošošovkou, čo je 

spôsobené vzájomným križovaním obrazov mikrošošoviek. [17]

1.3 Virtuálna hĺbka
 V plenoptickom fotoaparáte plní pole mikrošošoviek funkciu niekoľkých malých 

kamier usporiadaných v mriežke. Tieto malé kamery zachytávajú virtuálnu scénu  na rovinu 

ostrenia hlavného objektívu pod rôznymi uhlami, čo umožňuje hĺbkovú rekonštrukciu. Táto 

virtuálna hĺbka je meraná z pohľadu kamery bez ohľadu na použitý hlavný objektív. Vzťah 

medzi aktuálnou laterálnou vzdialenosťou a virtuálnou hĺbkou však na parametroch hlavného 

objektívu závisí, preto je nutná precízna kalibrácia [19]
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Obrázok 4: Projekcia obrazového bodu hlavného objektívu na obrazovú rovinu 
prostredníctvom mikrošošovky [18]

Obrázok 4 môže byť tiež považovaný za projekciu skutočného obrazového bodu hlavného 

objektívu X0 na obrazovú rovinu fotoaparátu pomocou mikrošošovky vycentrovanej na optickú 

osu hlavného objektívu. 

Obrázok 5: Premietanie virtuálneho obrazu mikrošošovkou [18]

Obrázok 5 zobrazuje premietanie virtuálneho obrazu hlavného objektívu mikrošošovkou. 

Virtuálna hĺbka obrazového bodu hlavného objektívu X0 je definovaná vzťahom v = a/B, pričom 

„a“ je pozitívne v prípade, ak X0 je skutočný obraz hlavného objektívu, ako je zobrazené na 

obrázku 4 a negatívne, ak X0 je virtuálny obraz hlavného objektívu, ako je to vyobrazené na 

obrázku 5. V nasledujúcom prípade nebol zohľadnený hlavný objektív – bolo zohľadnené len 

premietanie jeho obrazu na obrazovú rovinu prostredníctvom mikrošošoviek.[18] 
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Obrázok 6: Viacnásobné zobrazenie bodu radom mikrošošoviek v závislosti od polohy bodu 
[18]

Obrázok 7: Projekčné kužele mikrošošoviek pri |v| = 1 v pravouhlej mriežke [18]

Obrázok 8: Projekčné kužele mikrošošoviek pri |v| = 1 v hexagonálnej mriežke [18]

1.4 Celková rovina pokrytia
 Počet mikrošošoviek, ktoré premietajú bod na rovinu obrazu závisí od polohy bodu 

vzhľadom na rovinu mikrošošoviek, t.j. jeho virtuálnu hĺbku. Obrázok 6 znázorňuje stredové 

premietanie lúčov troch susedných mikrošošoviek v 1D rovine. Roviny C1 a C-1 predstavujú 

celkové krycie roviny (TCP) tohto nastavenia, pretože sú rovinami najbližšie k rovine 

mikrošošoviek, kde každý bod v rovine je premietnutý najmenej jednou mikrošošovkou. 

Virtuálne hĺbky celkových krycích plôch sú 1 a -1. Roviny C2 a C-2 sa nazývajú dvojité krycie 
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roviny, pretože sú to roviny najbližšie k rovine mikrošošoviekek, kde každý bod je premietaný 

aspoň dvomi mikrošošovkami. Pri 2D rovine mikrošošoviek je situácia trochu rozdielna. [18] 

 Za predpokladu zhody clonového čísla mikrošošoviek a hlavného objektívu,  hrany 

obrazov vytváraných prostredníctvom mikrošošoviek majú tvar zodpovedajúci tvaru clony 

hlavného objektívu. To pri pravouhlom rozmiestnení mikrošošoviek znamená, že clona hlavného 

objektívu by mala mať taktiež pravouhlý resp. štvorcový tvar a zároveň jej orientácia by mala 

byť pozdĺž osi roviny mirkošošoviek – z dôvodu toho, aby sa predišlo vzniku nežiadúcich 

medzier medzi susednými obrazmi, ktoré sú generované prostredníctvom mikrošošoviek. 

Pri hexagonálnom usporiadaní mikrošošoviek je situácia rovnaká. To znamená, že clona 

hlavného objektívu by mala byť taktiež šesťhranná. V tomto prípade je celková rovina pokrytia 

kamery ešte stále v hodnotách virtuálnej hĺbky, rovnajúcej sa v = 1. Avšak väčšinou majú 

objektívy takmer okrúhlu clonu.

 Obrázky  7 a 8 znázorňujú pohľad zhora na projekčné kužele mikrošošoviek virtuálnej 

hĺbky s hodnotou |v| = 1 pre pravouhlú aj šesťuholníkovú mriežku. Posunutím sa ďalej od roviny 

mikrošošoviek, t.j. zvýšením hodnoty virtuálnej hĺbky |v|, sa zvyšuje polomer R projekčného 

kužeľa mikrošošovky lineárne spolu s virtuálnou hĺbkou. Tento vzťah možno vyjadriť ako 

R = v * (D/2). Na dosiahnutie celkového pokrytia 2D projekčnej roviny musia byť priemery 

projekčných kužeľov Ro pre pravouhlú mriežku a Rh pre šesťuholníkovú mriežku vo vzťahu[18]

Rovnica 2 

 

Rovnica 3 

Definovaním medzných faktorov κ = 2R/D, majú medzné faktory κo a κh pre pravouhlú 

a hexagonálnu mriežku nasledovné hodnoty:

Rovnica 4

 

Rovnica 5

Výsledný obraz môže byť rekonštruovaný pri nižšej hodnote virtuálnej hĺbky pri hexagonálnom 

usporiadaní mikrošošoviek skôr, než pri usporiadaní pravouhlom. Odhad hĺbky je možné 
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realizovať len od dvojitej roviny. Pri hexagonálnom usporiadaní  mikroobjektívov je možné 

vykonať odhad hĺbky aj pri nižších hodnotách virtuálnej hĺbky, čo pri fakte, že efektívne 

laterálne rozlíšenie s narastajúcou virtuálnou hĺbkou klesá znamená, že je výhodnejšie použiť 

hexagonálne usporiadanie mikrošošoviek skôr, ako pravouhlé.

 

1.5 Efektívne laterálne rozlíšenie
 Plenoptický fotoaparát bol pri nasledujúcom príklade vnímaný v 1D rovine. Hodnota 

virtuálnej hĺbky udáva aj počet obrázkov bodu generovaných mikrošoškami. To znamená, 

že bod, ktorého hodnota virtuálnej hĺbky bola |v| = 3, bol zobrazený prostredníctvom troch 

mikrošošoviek. Z toho vyplýva aj pomer efektívneho rozlíšenia, v tomto prípade 1/3, čiže jeden 

bod bol zobrazený prostredníctvom troch pixelov pri plenoptickom fotoaparáte, na rozdiel 

od konvenčného fotoaparátu, kde jeden bod generuje jeden pixel. 

Ak by boli mikrošošovky nahradené ideálnymi otvormi s nekonečnou hĺbkou ostrosti, efektívny 

pomer rozlíšenia plenoptickej kamery by mal hodnotu ϵ = 1/|v|. [18]

 Pri zohľadnenej virtuálnej hĺbke to zároveň znamená maximálne dosiahnuteľné 

efektívne rozlíšenie plenoptického fotoaparátu. 

V reálnych plenoptických kamerách s mikrošošovkami, nemajú mikrošošovky nekonečnú hĺbku 

ostrosti. Efektívny pomer rozlíšenia plenoptickej kamery ϵp je preto výsledkom efektívneho 

pomeru rozlíšenia ideálnej plenoptickej kamery a efektívneho pomeru rozlíšenia mikrošošoviek. 

[18]

 

1.6 Hĺbka ostrosti
 Na fotografii sú úplne ostré len predmety v zaostrenej vzdialenosti, kde sa nachádza 

rovina ostrenia. Rozsah vzdialeností, v ktorých nie je postrehnuteľná neostrosť na fotografii 

sa nazýva hĺbka ostrosti. V akejkoľvek vzdialenosti mimo tento rozsah je obraz neostrý 

a môže byť popísaný svojim polomerom rozmazania. Za zaostrený digitálny obraz považujeme 

obraz, ak je tento polomer rozmazania menší než je veľkosť pixelu p. Hĺbka ostrosti x súvisí 

s priemerom clony D, ktorý je často vyjadrený ako clonové číslo F = b/D nasledujúcim vzťahom:

x = pF [20]
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Obrázok 9: Znázornenie efektívneho pomeru rozlíšenia štandardnej kamery (bodkovaná čiara) 
a plenoptického fotoaparátu (plná čiara).

 

 Obrázok 9 znázorňuje pomer efektívneho rozlíšenia štandardnej kamery, vyobrazený 

bodkovanou čiarou, a efektívny pomer rozlíšenia plenoptickej kamery s použitím rovnakého 

hlavného objektívu ako pri štandardnej kamere, znázornený plnou čiarou. Parametre kamery, 

použitej pri experimente boli nasledovné: veľkosť pixelu obrazového snímača p = 0,01 mm, 

clonové číslo f hlavného objektívu NL = BL /DL = 8, ohnisková vzdialenosť hlavného objektívu 

fL = 100 mm a celková vzdialenosť medzi obrazovým senzorom a objektom, na ktorý bol hlavný 

objektív zaostrený predstavovala TL = 5000 mm. Vzdialenosť medzi rovinou obrazového 

senzoru a rovinou hlavného objektívu BL a vzdialenosť medzi rovinou hlavného objektívu 

a rovinou zaostreného objektu AL bola získaná pomocou nasledujúceho vzťahu:

Rovnica 6

Štrbina clony hlavného objektívu bola daná vzťahom DL = BL/NL. Priemer mikroobjektívu D 

sa rovnal priemeru mikroobrazu, ktorý bol nastavený na D = 21 * p = 0,21 mm. Vzdialenosť 

medzi rovinou mikroobrazu a rovinou obrazu je viazaná podmienkou zhodovania clonových 

čísiel, danou v rovnici (1), čiže B ≈ 1,7 mm. Ohnisková vzdialenosť bola nastavená na hodnotu 

f = 1,55 * B. 
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Keďže je obraz hlavného objektívu zobrazovaný mikrošošovkami, hĺbky ostrosti, ktoré bolo 

nutné porovnávať sú hĺbka ostrosti obrazu z pohľadu hlavného objektívu a hĺbka ostrosti 

objektu z pohľadu mikrošošoviek. To znamená, že hlavný objektív vytvára obraz v pozícii 

označenej písmenom „a“ relatívne k rovine mikrošošoviek, takže „a“ nadobúda negatívne 

hodnoty pre obrazy hlavného objektívu, ktoré ležia za rovinou obrazu, t.j. vľavo od roviny 

obrazu na obrázku 9. 

 Roviny, označené ako a-
0 a a+

0 na obrázku 9 udávajú rozsah hĺbky ostrosti poľa 

mikrošošoviek. Medzi týmito rovinami je efektívny pomer rozlíšenia plenoptickej kamery 

proporcionálny 1/|a|, kde |a| predstavuje vzdialenosť od roviny mikrošošoviek. Hodnoty 

a-
0 a a+

0 môžu byť odvodené z rovnice

Rovnica 7

Nasledujúce rovnice a ich definovacie priestory závisia od znamienka a. Je nutné, aby 

bolo zohľadnené, že ak je hodnota a < 0, znamená to, že obraz hlavného objektívu leží za 

rovinou obrazu a ak je hodnota a > 0, obraz leží pred rovinou obrazu. Stručný vzorec pre 

pomer hĺbky ostrosti plenoptickej kamery v porovnaní so štandardnou kamerou s rovnakým 

hlavným objektívom je možné pre rozsah efektívneho rozlíšenia odvodiť nasledujúcim 

vzťahom: ϵp(-B) ≤ ϵ ≤ ϵp (a-
0 ). Z toho vyplýva, že ϵ leží medzi efektívnym pomerom rozlíšenia 

v rovine obrazu (a = -B) a efektívnym pomerom rozlíšenia a = a-
0. V tomto prípade je hĺbka 

oblasti plenoptickej kamery δp (ϵ) daná vzťahom 

Rovnica 8

Kde N = B/D udáva pracovné clonové číslo mikrošošoviek. Hĺbku ostrosti pre obrazovú časť 

hlavného objektívu možno aproximovať pomocou vzťahu γL(ϵ) ≈ 2pNL/ϵ, kde NL predstavuje 

hodnotu clonového čísla hlavného objektívu. 

Vykonaním dodatočnej aproximácie NL = N, bol pomer hĺbok ostrosti pre obrazovú časť 

plenoptickej kamery v porovnaní so štandardnou kamerou vyjadrený pomocou vzťahu: 

Rovnica 9
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 Z toho vyplýva, že pre ϵp(-B) ≤ ϵ ≤ ϵp (a-
0 ) je pomer hĺbky ostrosti konštantný. Je nutné 

brať na vedomie, že ide o pomer hĺbky obrazu pre obrazovú časť. Skutočný pomer hĺbky obrazu 

v priestore objektu závisí od hlavného objektívu. Pri projekcií príslušných rozsahov hĺbky 

ostrosti hlavného objektívu a plenoptickej kamery späť do objektového priestoru sa ukázalo, že 

hodnota hĺbky ostrosti hlavného objektívu bola ≈ 1249 mm a hĺbka ostrosti plenoptickej kamery 

bola ≈ 580 mm pri ϵ = 0,3. Aby bola skutočne využitá hĺbka ostrosti plenoptickej kamery 

v objektovom priestore, musí byť hlavný objektív posunutý bližšie k rovine obrazového snímača, 

takže optimálna rovina ostrenia hlavného objektívu by ležala v bode maximálneho efektívneho 

pomeru rozlíšenia plenoptickej kamery. Umiestnením hlavného objektívu do optimálnej pozície 

nadobudla hĺbka ostrosti plenoptickej kamery pre objektovú časť hodnotu ≈ 2366 mm, čo je 

takmer dvojnásobok hodnôt hĺbky obrazu pri štandardnej kamere.[18]

1.7 Odhad hĺbky ostrosti

Obrázok 10: Premietanie objektového bodu hlavným objektívom do virtuálneho bodu i, 
pričom svetelný lúč je delený a ostrený na obrazovú rovinu i1 a i2 pomocou mikrošošovky 

[19]

 Na obrázku 10 je zobrazená schéma plenoptického fotoaparátu. Objektový bod 

(nie je zobrazený) je premietaný cez hlavný objektív (na pravej strane obrázku) do virtuálneho 

obrazového bodu označeného ako i. Svetelný lúč je delený prostredníctvom mikrošošoviek 

a ostrený na obrazovú rovinu i1 a i2. Odhad hĺbky môže byť vykonaný po nájdení zodpovedajúcich 

projekcií a kalkulácií paralaxe. [19]



20

Obrázok 11:  Plenoptický fotoaparát Raytrix vykonáva odhad hĺbky prostredníctvom hľadania 
zhody v oblasti mikrošošoviek . Výsledkom tohto algoritmu je virtuálna hĺbka v = a/b pre 
každý pixel udávaný v násobkoch vzdialenosti b medzi polom mikrošošoviek a obrazovou 

rovinou. [19]

 Z obrazu, vyhotoveného plenoptickým fotoaparátom možno odhadnúť hĺbku 

zaznamenanej scény v oblastiach s dostatočným lokálnym kontrastom. 

 Hlavný objektív zvyčajne zmenšuje priestor objektu – mikrošošovky nazerajú na omnoho 

menšiu verziu pôvodnej scény. Na výpočet hĺbky býva použitá triangulácia. Vzdialenosť 

susedných mikrošošoviek, ktoré nazerajú na zmenšený objektový priestor musí byť dostatočne 

veľká aby bola dosiahnutá dostatočná paralaxa pre hĺbkový výpočet.

 Rekonštrukcia hĺbky pracuje na princípe nájdenia zhodného bodu interpretovaného 

prostredníctvom mikrošošoviek. 

 Zodpovedajúce body sú identifikované a triangulované. Na identifikáciu zhodujúcich sa 

projekcií viacerých objektívov sa používajú výrezy pixelov. [19]

 Triangulácia je možná len na miestach s lokálnym kontrastom obrazu, t.j. na okrajoch, 

rohoch alebo iných štruktúrach. Akonáhle je hĺbka pixelov v mikroobrazoch známa, konečný 

hĺbkový obraz sa môže syntetizovať. [18]

Na analýzu dosiahnuteľného rozlíšenia hĺbky býva zohľadnené len hĺbkové rozlíšenie.
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Obrázok 12: Znázornenie nárastu hĺbkového rozlíšenia pre obrazovú časť mikrošošoviek s 
narastajúcou vzdialenosťou [18]

 

 Z obrázku 12 je zjavné, že rovnako ako pri laterálnom rozlíšení, tak aj hĺbkové rozlíšenie 

pre obrazovú časť obrazov mikrošošoviek stúpa s narastajúcou vzdialenosťou objektov. 

To znamená, že hĺbkové rozlíšenie je vyššie pre vzdialenejšie objekty a so zmenšujúcou 

sa vzdialenosťou objektov klesá. [18]

 Pri plenoptickom fotoaparáte býva bod vyobrazený prostredníctvom väčšieho počtu 

obrazov s  rastúcou hodnotou virtuálnej hĺbky |v|, čo znamená, že vyhodnotenie hĺbky scény 

je možné realizovať nie len z priamo susediacich obrazov, ale taktiež z obrazov s najvyšším 

možným rozstupom pri dodržaní  podmienky, že tieto obrazy stále obsahujú oblasť 

zaznamenávaného bodu.

Obrázok 13: Zobrazuje príklad portrétu nasnímaného fotoaparátom Raytrix R11 s použitím 
objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 100 mm pri nastavení clony na hodnotu f/8. 

Syntetizovaný obraz má vysoké laterálne rozlíšenie 2,7 megapixelov. Navyše je možné 
zrekonštruovať 3D podobu tváre. [18]

1.8 Spracovanie plenoptického obrazu
 Pre  syntetizáciu konečného obrazu z RAW obrazu plenoptickej kamery musí byť známa 

virtuálna hĺbka pixelu syntetizovaného obrazu.
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Obrázok 14: Znázornenie geometrického nastavenia syntetizačného algoritmu. Vlnovitý 
povrch, nakreslený v hornej časti, predstavuje syntetizujúci povrch, kde vzdialenosť bodu 

na povrchu od roviny mikrošošoviek vyjadruje virtuálnu hĺbku tohto bodu, značenú ako |v|. 
Rovnaký algoritmus pracuje aj pre negatívne virtuálne hĺbky. [18]

Na výpočet farebnej hodnoty, alebo sivej hodnoty na pozícii (x, y) na syntetizovanom obrázku 

s virtuálnou hĺbkou |v| bol uplatnený nasledujúci postup:

1. Bola vybratá podmnožina mikroobrazov toho typu mikrošošovky, ktorá mala najvyššiu 

hodnotu efektívneho pomeru rozlíšenia v danej virtuálnej hĺbke |v|. Na obrázku 14 sa predpokladá, 

že ide o mikrošošovku typu 1.

2. Bola nájdená sada mikrošošoviek, ktorá skutočne videla bod na (x, y). Podmienku spĺňajú 

všetky mikrošošovky, ktorých stredy sa nachádzajú v kruhu s polomerom Rmax na pravouhlej 

projekcii (x, y) na rovinu mikrošošoviek. 

3. Pre každú z týchto mikrošošoviek bola vypočítaná poloha pixelu na rovine obrazu, na ktorej 

bol bod (x, y) premietnutý príslušnou mikrošošovkou.

4. Výsledná hodnota farby predstavovala vyvážený priemer hodnôt farieb na rovine obrazu 

v polohách pixelov vypočítaných v predchádzajúcom kroku. Hodnoty je taktiež možné 

prevziať z kalibračných údajov, ktoré udávajú veľkosť útlmu intenzity v každej z polôh pixlov 

na projekciu bodu (x, y, v). [18]

Pri nesprávne zvolenej virtuálnej hĺbke bude syntetizovaný obraz obsahovať artefakty.  

Na získanie obrazu so zdanlivo zníženou hĺbkou ostrosti,  musí byť obraz najprv syntetizovaný 

so správnymi hodnotami virtuálnej hĺbky až potom sa na tento obraz použije rozmazanie 

v závislosti od lokálnej vzdialenosti medzi správnou a požadovanou virtuálnou hĺbkou. 
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1.9 Artefakty
 Preostrovací výpočet so sebou prináša dva druhy artefaktov. [21] Ak je veľkosť výrezu 

príliš malá, alebo príliš veľká pre vykreslenú scénu, susediace výrezy nebudú na seba správne 

nadväzovať na hranách, čoho výsledkom je, že vykreslený obraz bude rozmazaný. Avšak 

pri dosiahnutí optimálnej veľkosti výrezu bude scéna vykreslená správne a bez artefaktov.

Obrázok 15: Schéma odhadu hĺbky [16]

Na elimináciu týchto artefaktov je potrebná tzv. hĺbková mapa pre vykresľovací proces. 

Pomocou extrakcie informácií o hĺbke scény zo zachyteného plenoptického obrazu, môžu 

byť artefakty, zodpovedajúce hĺbkovej mape, v podstate eliminované. Obrázok 15 znázorňuje 

schematický diagram nášho algoritmu odhadu hĺbky. 

 Pokiaľ ide o mapu hĺbky, definujeme  okienko výrezu mikroobrazu τ (i,j), ktoré 

je centrované na cij a je vykonaná krížová korelácia pozdĺž osi x odpovedajúcich obrazov 

mikrošošoviek. [16]

1.10 Preostrovanie snímok

Obrázok 16: Schéma preostrovacieho algoritmu [16]

Základný preostrovací algoritmus vykresľovania je demonštrovaný  na obrázku 16. Špecifický 

proces vykresľovania preostrovacieho obrázku sa realizuje v závislosti na kruhovom tvare 

mikrošošoviek, kde je každý mikrošošovkou vytvorený obraz taktiež kruhového tvaru. Všetky 
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obrázky mikrošošoviek so súradnicami (i,j) sú adresované na rovinu senzoru. Výrezy obrazu sij a 

wij sú definované ako čiastkový obraz a podmnožina čiastkového obrazu. Preostrovacie  snímky sú 

vykresľované spájaním týchto výrezov dohromady. Stred čiastkového obrazu (i,j) je vyznačený 

pomocou cij a príslušný obrazový výrez je definovaný ako wij (δ,∆→), kde δ a ∆→ vyjadrujú 

veľkosť obrazového výrezu wij a odsadenie stredu výrezu na rovine senzoru od cij.

Preostrovanie snímok 

Rovnica 10

           Nx a Ny predstavujú počet čiastkových obrázkov v smeroch 

i a j, samostatne. Voľba parametrov δ a ∆ priamo určuje, ktorý objekt na scéne bude zaostrený 

a taktiež uhol pohľadu vykresleného obrazu. Porovnanie dvoch výsledkov renderu je zobrazené 

na obrázku 16. Znaky nachádzajúce sa v modrom obdĺžniku sú zaostrené tak, ako aj znaky 

v červenom obdĺžniku. Ako môžeme pozorovať na obrázku 16 – proces preostrovania môže 

spôsobiť tvorbu artefaktov. [16]

1.11 Celoplošne ostrý obraz
 Pomocou extrahovania mapy hĺbky je možné získať optimálnu veľkosť pre zodpovedajúce 

čiastkové obrazy. Vykresľovaním všetkých výrezov s rôznym zväčšením každého čiastkového 

obrázku dosiahneme celoplošne zaostrený render obrazu.

Obrázok 17: Schéma mapy hĺbky [16]

Na základe hĺbky a algoritmu pre výpočet celoplošnej ostrosti boli vyprodukované obrazy 

vyobrazené na obrázku č. 17. Obrázok č. 17 znázorňuje celoplošne ostrú snímku zachytenú 

simulačným modelom. Ako je možné pozorovať, tak oblasti obrazu v každej hĺbke sú v podstate 

zbavené artefaktov.
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1.12 Súčasná ponuka plenoptických fotoaparátov na trhu
 Trh plenoptických fotoaparátov ponúkal modely výrobcu Lytro. Firma Lytro vstúpila 

na trh v roku 2012 s prvým komerčne dostupným plenoptickým fotoaparátm s označením Lytro 

Light Field Camera, ktorého nasledoval v roku 2014 fotoaparát s označením Lytro Illum.

1.12.1 Lytro Light Field Camera
 Zariadenie bolo ponúkane v dvoch veľkostných prevedeniach, konkrétne vo verzii 

s 8 a 16GB vnútornej pamäte. Jednalo sa o rozmerovo neštandardný fotoaparát v tvare hranolu 

o rozmeroch 41 x 41 x 112 mm s hmotnosťou 214 gramov. [21]

Obrázok 18: Plenoptický fotoaparát Lytro Light Field Camera [21]

Technické špecifikácie:

Obrazový senzor: Lytro light field senzor s technológiou CMOS

Ohnisková vzdialenosť: 35 - 300 mm

Objektív: objektív s konštantnou hodnotou clonového čísla o veľkosti f/2

Zoom: 8x optický zoom

Citlivosť ISO: ISO 80 – 3200

Rýchlosť uzávierky: 8s – 1/250 s 

Rozlíšenie svetelného poľa: 11 Megaray (udáva počet svetelných lúčov zachytených senzorom

Efektívne rozlíšenie: max. 1080 x 1080 px (HD kvalita)

Formát súborov: LightField Picture (.lfp)
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1.12.2 Lytro Illum
 Illum bol druhým fotoaparátom ponúkaným firmou Lytro.  Na rozdiel od prvého modelu 

Lytro Light Field Camera išlo o profesionálnejší fotoaparát s tvarom pripomínajúcim konvenčné 

fotoaparáty bez vnútornej pamäte so slotom pre SD karty. Lytro Illum je zariadenie s rozmermi 

86 x 145 x 166 mm a váhou 940g. [22]

Obrázok 19: Plenoptický fotoaparát Lytro Illum [21]

Technické špecifikácie

Obrazový senzor: Lytro light field senzor s technológiou CMOS

Ohnisková vzdialenosť: 30 - 250 mm

Objektív: objektív s konštantnou hodnotou clonového čísla o veľkosti f/2

Zoom: 8x optický zoom

Citlivosť ISO: ISO 80 – 3200

Rýchlosť uzávierky: 32s – 1/4000 s 

Rozlíšenie svetelného poľa: 40 Megaray (udáva počet svetelných lúčov zachytených senzorom

Efektívne rozlíšenie: max. 4 Mpx

Formát súborov: LightField Picture (.lfp) 

1.12.3 Lytro Cinema
 Spoločnosť Lytro však ustúpila od výroby a vývoja komerčne dostupných plenoptických 

fotoaparátov a zamerala sa na vývoj profesionálnych filmových kamier. Lytro Cinema pozostáva 

z obrazového senzoru o rozlíšení 755 MPix, ktorým je možné zaznamenávať až 300 snímok 

za sekundu, čomu zodpovedá aj záznam dát o hodnote 400 Gb za sekundu. Ide teda o video 

senzor s najvyšším rozlíšením, aký bol kedy navrhnutý. 

 Každá snímka živej scény tvorí  3D model, kde každý pixel nesie informácie o farbe, 

smere lúčov a hĺbke scény. Vďaka bohatému záznamu dát Lytro Cinema umožňuje riadenie 
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miesta zaostrenia, alebo hĺbku ostrosti pomocou výpočtov. Vďaka záznamu mapy hĺbky 

pre každú snímku nie je potrebné použiť pre extrakciu elementov na scéne zelené plátno 

tak, ako tomu bolo doteraz, ale je možné extrahovať objekty zo scény na základe informácií 

o hĺbke, resp. ich pozície.  

 Ďalej kamera umožňuje záznam viacerých perspektív. Táto funkčnosť bola objasnená 

vedúcim inžinierom pre Light Field Video Brendanom Bevenseem: „Máte virtuálnu kameru, 

ktorú môžete v postprodukcii kontrolovať.“ To znamená, že je možné robiť posun perspektívy 

pričom kamera je v čase záznamu obraz nehybná. [23] [24] 
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2. Experimentálna časť

2.1 Použitý hardware a software
 Pre experimentálnu časť práce bol použitý prenosný počítač Lenovo y50-70 s operačným 

systémom Windows 8.1 64-bit. Všetky fotografie boli zachytené pomocou digitálneho 

fotoaparátu Sony Alpha 350 s objektívom Sony DT 50 mm f/1.8 SAM. Bol použitý svetelný 

zdroj Univerzity Pardubice s trubicami Philips MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10. 

Fotografie boli zachytené vo formáte RAW a následne spracované prostredníctvom softwaru 

Adobe Photoshop Lightroom 5.3 64-bit odkiaľ boli vyexportované vo formáteTIFF.  Fotografie 

zhotovené prostredníctvom fotoaparátu Lytro Illum boli zachytené vo formáte RAW a pomocou 

softwaru Lytro Desktop boli spracované a vyexportované vo formáte TIFF. Pri objektívnych 

obrazových skúškach bola použitá skúšobná verzia softwaru Imatest Master 4.5 64-bit.

2.2 Subjektívny test rozlišovacej schopnosti fotoaparátov
 Pre subjektívne zhodnotenie obrazovej kvality prístroju Lytro Illum v porovnaní 

s konvenčným digitálnym fotoaparátom Sony Alpha 350 bola použitá testovacia schéma ISO 

12233 test chart (Danes Picta DCR3). Obrazec pozostáva z čierneho orámovania a centrálneho 

ostriaceho prvku (nachádza sa v strede obrazca), ktoré slúžia na základné nastavenie 

fotografického prístroja.  Na okrajoch a v strede v okolí centrálneho  ostriaceho prvku 

sa nachádzajú hyperbolické rozlišovacie prvky (rozbiehajúce sa čiary) slúžiace na vizuálne 

stanovenie rozlíšenia.  Plynulé frekvenčné rastre (použité pri našom vyhodnocovaní subjektívnej 

rozlišovacej schopnosti fotoaparátov – stupnica liniek nachádzajúca sa pod centrálnym 

ostriacim prvkom) slúžia na vyhodnotenie vnemu ostrosti. Gradujúce čiary 1-10 nachádzajúce 

sa na vrchole obrazca slúžia na zhodnotenie kresby detailov. Koleso (vľavo od centrálneho 

ostriaceho bodu) slúži na vyhodnotenie skenovacích nelinearít. Šachovnica na spodku obrazca 

slúži na hodnotenie kompresných artefaktov. Skosené štvorce v okrajoch obrazca a skosené 

útvary, pripomínajúce písmeno H (použité pri objektívnom teste rozlišovacej schopnosti 

fotoaparátov) slúžia pre meranie funkcie SFR za použitia špeciálneho softwaru (pri našom 

meraní to bol software Imatest Master 4.5, 64-bit)
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Obrázok 20: Testovacia schéma ISO 12233 test chart (Danes Picta DCR3)

 Zhodnotenie prebiehalo na základe optického vyhodnotenia pozorovateľom. 

Vyhodnocovala sa rozlíšiteľnosť liniek s rôznou priestorovou frekvenciou ako v horizontálnom, 

tak aj vo vertikálnom smere. Testovacie fotky, vyhotovené plenoptickým fotoaparátom 

Lytro Illum boli poskytnuté pánom Zee Khattakom [24], nakoľko v dobe tvorby práce daný 

fotoaparát už nebol na trhu dostupný. Fotografie, zhotovené plenoptickým fotoaparátom 

Lytro Illum a Sony Alpha 350, mali zhodné ohniskové vzdialenosti hlavného objektívu (50 

mm) a rovnako veľkosť clony bola v oboch prípadoch nastavená na hodnotu f5,6.

 Pri vyhodnocovaní je nutné brať do úvahy pomer strán obrazového snímača fotoaparátu. 

Testovacia škála umožňovala vyhodnotenie obrazu s rôznym pomerom strán od 16:9 až po 1:1. 

Pri našom experimente nás zaujímal pomer strán 3:2, keďže to je obrazový pomer oboch 

nami testovaných zariadení. Keďže testovacie snímky boli zhotovené z rôznych vzdialeností 

a zahŕňali celú testovaciu škálu a nie len oblasť pomeru obrazu zodpovedajúcu pomeru strán 

oboch testovaných zariadení, bol pri optickom vyhodnotení rozlíšenia nutný prepočet pre danú 

oblasť ako vo vertikálnom, tak aj v horizontálnom smere.

Pričom h udáva najvyššiu rozlíšiteľnú hodnotu liniek v danom smere.

Obrázok 21: Sony Alpha 350, 50 mm, f5,6 (vľavo) a Lytro Illum, 50 mm, f5,6 (vpravo) 
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2.2.1 Výsledok a zhodnotenie merania
 Vzhľadom na to, že testovacia ISO škála je určená skôr pre staršie, resp. modely 

fotoaparátov s nižším rozlíšením čipu, bola testovacia snímka zhotovená prístrojom Sony 

Alpha 350 snímaná z väčšej vzdialenosti, nakoľko pri zrovnateľnej vzdialenosti snímania s 

modelom Lytro Illum nebolo možné objektívne zhodnotiť rozlíšenie prístroja Sony Alpha 350, 

a to z dôvodu ľahkej čitateľnosti všetkých liniek zobrazených na testovacej ISO škále, ktorých 

rozsah je uvádzaný od 1-10, pričom reálne by bolo možné na fotografii, zhotovenej prístrojom 

Sony Alpha 350 prečítať aj vyššie hodnoty.

Tabuľka 1 - Rozlišovacia schopnosť fotoaparátov určená z linkových polí ISO 12233 test 
chart

Počet liniek na šírku obrazu Počet liniek na výšku obrazu
Sony Alpha 350 1944 1940

Lytro Illum 841 608

 

 Z výsledkov subjektívneho testu obrazového rozlíšenia na základe čitateľnosti liniek 

testovacej schémy, uvedených v tabuľke 1, môžeme usúdiť, že plenoptický fotoaparát Lytro 

Illum zaostáva za konvenčným digitálnym fotoaparátom Sony Alpha 350, ktorého namerané 

hodnoty rozlíšiteľnosti liniek v šírke obrazu sú viac než dvojnásobné a hodnoty, namerané 

pre výšku obrazu, sú viac než trojnásobné v porovnaní s modelom Lytro Illum. 

2.3 Objektívny test rozlišovacej schopnosti fotoaparátov
 Objektívne zhodnotenie priestorového rozlíšenia bolo vykonané za pomoci softwaru 

Imatest Master 4.5, 64-bit. Z webovej stránky výrobcu softwaru bola stiahnutá 30 – dňová 

testovacia verzia použitého programu, pomocou ktorého bolo možné zhodnotiť obrazové 

kvality oboch testovaných zariadení. 

 Na analýzu boli použité súbory vo formáte TIFF vyexportované priamo zo súborov 

RAW, aby bola zachovaná maximálna objektivita testovania. Rovnako ako v kapitole 

„2.2 Subjektívny test rozlišovacej schopnosti fotoaparátov“ bol na analýzu použitý testovací 

obrazec ISO 12233 test chart.
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Obrázok 22: Snímky hodnotené v programe Imatest. Sony Alpha 350 (vľavo) Lytro Illum 
(vpravo)

 Nakoľko sám výrobca softwaru odporúča pre zachovanie maximálnej objektivity 

testovania zachovať rovnaké podmienky pri zhotovovaní testovaných snímok, boli 

pri objektívnom zhodnotení kvality použité snímky zachytené z rovnakej, resp. podobnej 

vzdialenosti. 

V programe Imatest bola použitá funkcia SFR (odozva priestorovej frekvencie), ktorá analyzuje 

ostrosť snímok. SFR funguje na princípe analýzy skosených hrán (kontrast tmavých a svetlých 

plôch) na testovacom obrazci vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Pri meraní by sme 

sa mali vyvarovať úplným horizontálnym/vertikálnym/45° plochám, nakoľko by to mohlo 

viesť k chybe merania. Preto bola pre naše meranie zvolená skosená hrana obrazca „H“. 

 V nastaveniach programu bola ako jednotka rozlíšenia zvolená možnosť LW/PH (počet 

čiar na výšku obrazu). Možnosti merania farebnej vady a zobrazenia šumu boli pri tomto meraní 

vypnuté, a to z dôvodu záujmu len o ostrosť testovaných snímok. Možnosť merania drsnosti 

hrán bola naopak zapnutá. Taktiež bola zvolená možnosť pre grafické vyhodnotenie hrán/

MTF (modulačná prenosová funkcia – udáva, ako verne dokáže zobrazovací systém zobraziť 

pôvodný obraz. V našom prípade testovacia ISO škála). Takto nastavený program vyhodnotil 

snímky z oboch testovacích zariadení a namerané hodnoty zobrazil vo forme grafov.
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Obrázok 23: Výsledky vyhodnotenia priestorového rozlíšenia programom Imatest pre Lytro 
Illum (vľavo) a pre Sony Alpha 350 (vpravo)

2.3.1 Výsledok objektívneho testu rozlišovacej schopnosti fotoaparátov

Tabuľka 2 - namerané výsledky pre MTF 50 a nárast profilu hrán 10 – 90% programom 
Imatest

MTF 50 
v horizintálnom 
smere (lw/ph)

MTF 50 
vo vertikálnom 
smere (lw/ph)

Nárast profilu 
hrán v horizon-
tálnom smere 
10 - 90% (px)

Nárast profilu 
hrán vo verti-
kálnom smere 
10 - 90% (px)

Sony Alpha 350 1452 1723 2,3 1,9

Lytro Illum 465 560 3,8 3,0

 Ako prvý bol zhodnotený indikátor ostrosti resp. strmosti hrany, nárast profilu hrán 

10 - 90%. Rozsah vzdialenosti od 10 do 90 nám udáva počet presahujúcich pixelov medzi 

hodnotou 10 a 90% šedej (pre jednoduchosť možno povedať, že 0% predstavuje čiernu, zatiaľ 

čo 100% predstavuje bielu). Z toho vyplýva, že nižšia hodnota nárastu profilu hrán v rozsahu 

10 - 90% znamená ostrejší vnímaný obraz a naopak. Z tabuľky 2 teda možno vyčítať, že konvenčný 

digitálny fotoaparát Sony Alpha 350 z merania nárastu profilu hrán v rozsahu 10 – 90% vyšiel 

v oboch meraných smeroch lepšie, nakoľko boli namerané nižšie hodnoty. Pri Sony Alpha 350 

bola vo vertikálnom smere nameraná hodnota 1,9 px v porovnaní s 3,0 px, ktoré zaznamenalo 

Lytro Illum. V horizontálnom smere dosiahli prístroje hodnôt 2,3 px a 3,8 px v prospech Sony 

Alpha 350.
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Ďalším hodnoteným parametrom bolo tzv. MTF 50. Parameter predstavuje priestorovú 

frekvenciu, pri ktorej klesne MTF na hodnotu 50% svojej hodnoty pri nulovej frekvencii, 

čo korešponduje s vnímanou ostrosťou obrazu. Táto hodnota je udávaná v jednotkách 

lw/ph (počet čiar na výšku obrazu), pričom vyššie hodnoty znamenajú lepšiu kresbu testovanej 

snímky. Z tabuľky2 možno vyčítať, že hodnoty MTF 50 pre plenoptický fotoaparát Lytro Illum 

boli v horizontálnom smere 465 lw/ph v porovnaní so Sony Alpha 350, kde bola nameraná 

hodnota MTF 50 1452 lw/ph, čo sú viac než trojnásobne nižšie hodnoty. Rovnaký výsledok 

sme zaznamenali aj vo vertikálnom smere, kde Lytro Illum dosiahlo 560 lw/ph v porovnaní 

s 1723 lw/ph, ktoré boli nameranú prostredníctvom Sony Alpha 350. Na základe uvedeného 

možno konštatovať, že aj z tohto testu vyšiel lepšie konvenčný digitálny fotoaparát.

2.4 Objektívne zhodnotenie farebnej vernosti fotoaparátov
 Objektívne zhodnotenie farebnej vernosti opäť prebiehalo prostredníctvom softwaru 

Imatest, konkrétne jeho modulu s názvom Colorcheck. Ako testovacia šablóna bol použitý 

terčík X-Rite ColorChecker Digital SG, ktorý pozostáva zo 140 polí, ale pre zhodnotenie bolo 

použitých len 24z nich, ktoré reprezentujú farby prírodných predmetov. Políčka na terčíku 

odrážajú svetlo rovnakým spôsobom vo všetkých častiach viditeľného spektra. Farebná škála 

bola zaznamenaná prístrojmi Lytro Light Field Camera [25]  a Sony Alpha 350. Testovaná bola 

farebná vernosť s rôznym nastavením hodnôt ISO citlivosti v rozmedzí 100 – 3200.

Obrázok 24: Testovací terčík X-Rite ColorChecker Digital SG s vyznačenou oblasťou 
merania

 V programe Imatest bol v nastaveniach zvolený farebný priestor sRGB a na zhodnotenie 

boli zaškrtnuté možnosti: farebná analýza, tóny a šum, a*b* farebná odchýlka.
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2.4.1 Test farebnej odchýlky
 Ako prvá bola vyhodnotená farebná odchýlka  ΔE*ab  . Software Imatest poskytol 

detailný obrazový výstup a vyhodnotenie farebnej odchýlky od ideálnych hodnôt pre jednotlivé 

farby. Namerané boli priemerné, ale aj maximálne farebné odchýlky ΔE*ab pre testovací obrazec 

vo farebnom priestore sRGB. Priemerné, ale aj maximálne hodnoty boli porovnané vždy pri 

rovnakom ISO nastavení oboch testovaných fotoaparátov.

Tabuľka 3 - priemerné/maximálne farebné odchýlky ΔE*ab namerané pre konvenčný digitálny 
fotoaparát Sony Alpha 350 a plenoptický fotoaparát Lytro Light Field Camera pre rôzne 
citlivosti ISO.

Farebná odchýlka ΔE*ab  pre Sony Alpha 350
Priemerná odchýlka ΔE*ab Maximálna odchýlka ΔE*ab

ISO 100 8,1 18,4
ISO 400 8,5 19,6
ISO 800 10,7 26,6
ISO 1600 12,0 29,1
ISO 3200 11,3 25,9

Farebná odchýlka ΔE*ab  pre Lytro Light Field Camera
Priemerná odchýlka ΔE*ab Maximálna odchýlka ΔE*ab

ISO 100 10,3 27,2
ISO 400 9,8 26,5
ISO 800 11,0 32,8
ISO 1600 9,9 26,3
ISO 3200 11,1 30,0

 Z nameraných hodnôt možno vyčítať, že pri nízkych ISO citlivostiach je farebné podanie, 

resp. farebná vernosť lepšia u digitálnej zrkadlovky Sony Alpha 350. S rastúcou hodnotou ISO 

citlivosti rastie v oboch prípadoch aj farebná odchýlka ΔE*ab, ale rozdiely medzi plenoptickým 

fotoaparátom Lytro Light Field Camera a konvenčným digitálnym fotoaparátom Sony Alpha 350 

sa do značnej miery anulujú a hodnoty farebnej odchýlky ΔE*ab sú porovnateľné.
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Obrázok 25: Farebné odchýlky pri ISO 100 pre Sony Alpha 350 (vľavo) a Lytro Light Field 
Camera (vpravo)

Obrázok 26: Farebné odchýlky pri ISO 3200 pre Sony Alpha 350 (vľavo) a Lytro Light Field 
Camera (vpravo)

2.4.2 Vyhodnotenie vyváženia bielej
 Meranie vyváženia bielej spočíva v porovnaní aktuálnych hodnôt zachytených 

prostredníctvom testovaného fotoaparátu s optimálnymi hodnotami pre daný odtieň sivej. 

Na meranie boli použité fotografie vo formáte TIFF vyexportované z formátu RAW 

pre konvenčný digitálny fotoaparát Sony Alpha 350 a pre plenoptický fotoaparát Lytro Light 

Field Camera boli použité súbory vo formáte JPEG [23].

Obrázok 27: Výstup farebnej analýzy. V hornej časti prebieha meranie farebnej odchýlky a na 
stupňoch sivej prebieha meranie chyby vyváženia bielej
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Obrázok 28: Rozdelenie políčka danej farby do troch oblastí na základe ktorých prebieha 
vyhodnotenie farebnej analýzy

 Na obrázku 28 môžeme vidieť, že software Imatest rozdelil každé z  polí na tri oblasti. 

Oblasť označená číslom 1 zodpovedá hodnote zachytenej prostredníctvom daného fotoaparátu. 

Oblasť číslo 2 predstavuje referenčnú hodnotu daného odtieňa šedej korigovanú pre hodnotu 

jasu vyfotografovanej schémy. Oblasť číslo 3 predstavuje ideálnu hodnotu pre dané pole bez 

korekcie jasu.

Tabuľka 4 - Odchýlky vyváženia bielej pre konvenčný digitálny fotoaparát Sony Alpha 350 
a plenoptický fotoaparát Lytro Light Field Camera

Odchýlky vyváženia bielej  [HSV saturácia (S)] pre Sony Alpha 350

Políčko 1 
(biela) Políčko 2 Políčko 3 Políčko 4 Políčko 5 Políčko 6 

(čierna)
ISO 100 1,1 1,2 1,2 0,8 1,0 0,4
ISO 400 1,3 0,8 0,5 0,3 0,6 1,1
ISO 800 0,8 1,5 1,8 2,3 2,5 0,2
ISO 1600 0,8 1,8 1,6 2,8 2,1 2,0
ISO 3200 1,1 1,2 1,4 0,6 1,6 10,7
priemer 1,0 1,3 1,3 1,4 1,6 2,7

Odchýlky vyváženia bielej [HSV saturácia (S)]  pre Lytro Light Field Camera

Políčko 1 
(biela) Políčko 2 Políčko 3 Políčko 4 Políčko 5 Políčko 6 

(čierna)
ISO 100 9,7 1,1 1,9 3,3 2,2 1,0
ISO 400 3,4 3,2 4,4 4,3 4,1 1,3
ISO 800 11,6 9,0 3,3 1,3 0,6 2,0
ISO 1600 2,2 1,8 1,8 2,1 0,9 5,2
ISO 3200 3,5 1,5 1,4 2,9 1,3 7,0
priemer 6,1 3,3 2,6 3,0 2,0 3,3
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Výpočet vyváženia bielej vychádza z odchýlky S (saturácia) vo farebnom modely HSV. 

Z tabuľky 4 možno vyčítať, že plenoptický fotoaparát zaostáva v meraní vyváženia bielej 

oproti konvenčnému digitálnemu fotoaparátu. Za nepostrehnuteľnú odchýlku sa považuje 

hodnota S nižšia, než 0,2. Chyba vyváženia bielej býva obvykle najviditeľnejšia na políčkach 

2-5, ktoré zodpovedajú stupňom šedej. Na základe nameraných hodnôt môžeme pozorovať, 

že zatiaľ čo konvenčný digitálny fotoaparát si zachováva relatívne konštantné hodnoty 

odchýlky S v akceptovateľných medziach, plenoptický fotoaparát presahuje nepostrehnuteľnej 

odchýlky  vyváženia bielej 0,2 a takmer všetky políčka vykazujú chybu. Najnižšia priemerná 

nameraná hodnota S pre Lytro Light Field Camera predstavovala 2,02 (5. merané políčko), 

zatiaľ, čo u konvenčného digitálneho fotoaparátu najnižšia priemerná nameraná hodnota bola 

1,02. Najvyššiu odchýlku zaznamenal plenoptický fotoaparát pri bielej farbe (prvé políčko), kde 

priemerná hodnota S dosiahla  úroveň 6,08. Pri konvenčnom fotoaparáte sa najvyššia priemerná 

nameraná hodnota S vyšplhala na 2,68, ktorá zodpovedala čiernej farbe (6. políčko)

2.4.3 Meranie šumu digitálnych fotoaparátov
 Šum na fotografii vo veľkej miere závisí od veľkosti pixelov obrazového senzoru, 

technológii čipu a kvalite záznamovej elektroniky. Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje 

množstvo šumu na fotografii, je nastavenie expozície v závislosti na svetelných parametroch 

scény. Pri podexponovaní spravidla šum narastá, nakoľko sa znižuje rozdiel úrovní signálu 

a hladiny šumu, preto je následne šum viac výrazný. Rovnako šum narastá so zvyšujúcimi 

sa hodnotami ISO citlivosti.

 Pri experimente bol vyhodnotený percentuálny podiel šumu  pre oblasť testovanej 

schémy zachytávajúcu stupne sivej (políčka 19 – 24). Vyhodnotené boli všetky citlivosti ISO 

v rozmedzí 100 – 3200 pre fotografie zhotovené prostredníctvom plenoptického fotoaparátu 

Lytro Light Field Camera a konvenčného digitálneho fotoaparátu Sony Alpha 350.

 Software Imatest vyhodnotil priemerný percentuálny podiel šumu pre  R, G, B, a Y (jas) 

pre zóny stupňov sivej (biela a čierna neboli pri vyhodnocovaní brané do úvahy).



38

Tabuľka 5 - percentuálny podiel šumu

Šum (% biela – čierna) pre Sony Alpha 350

R G B Y
ISO 100 0,90 0,89 0,89 0,89
ISO 400 1,86 1,81 1,82 1,82
ISO 800 2,53 2,49 2,50 2,50
ISO 1600 2,38 2,23 2,26 2,24
ISO 3200 4,36 3,97 4,05 4,02

Šum (% biela – čierna) pre Lytro Light Field Camera

R G B Y
ISO 100 0,75 0,77 0,79 0,76
ISO 400 1,07 1,09 1,17 1,07
ISO 800 1,49 1,51 1,58 1,50
ISO 1600 1,90 1,86 2,00 1,86
ISO 3200 2,42 2,60 2,91 2,58

2.4.4 Vyhodnotenie merania šumu digitálnych fotoaparátov
 Z nameraných hodnôt šumu môžeme pozorovať, že plenoptický fotoaparát Lytro Light 

Field Camera  produkuje menej šumu než konvenčný digitálny fotoaparát Sony Alpha 350. 

To je pravdepodobne spôsobené procesingom, s akým sú fotografie Lytro spracúvané a pri 

výpočte 2D obrazu taktiež s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k priemerovaniu úrovne 

jasu aj z okolitých pixelov. S tým následne dochádza aj k potlačeniu šumu v obraze, ale aj hrán, 

čo v konečnom dôsledku znamená zníženie rozlíšenia.

Obrázok 29: % šumu pre ISO citlivosť 3200 pre Sony Alpha 350 (vľavo) a % šumu pre ISO 
citlivosť 3200 pre Lytro Light Field Camera  (vpravo).
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3. Záver 
 Práca bola zameraná na zoznámenie sa s problematikou plenoptického fotoaparátu 

a objasnenie princípu, na ktorom technika záznamu svetelného poľa funguje. Súčasťou práce 

bol aj experiment, pozostávajúci z porovnania obrazových kvalít konvenčného digitálneho 

fotoaparátu Sony Alpha 350 s plenoptickými fotoaparátmi Lytro Illum a Lytro Light Field 

Camera. Napriek výsledkom testov, z ktorých plenoptický fotoaparát v subjektívnom teste 

rozlišovacích schopností, meraní parametru MTF 50 a náraste profilu hrán 10 – 90% vyšiel 

horšie, je nutné podotknúť, že plenoptický fotoaparát nemôže v kvalite záznamu obrazu 

konkurovať konvenčným digitálnym fotoaparátom, keďže hodnota efektívneho rozlíšenia 

zaostáva za konvenčnými digitálnymi zariadeniami. 

 Tieto výsledky naznačujú neefektívnosť použitia plenoptického fotoaparátu v polygrafii 

a tlačových procesoch z dôvodu jednak nedosahovania uspokojivých kvalít výtlačkov a 

zároveň sa tlačou a prevodom do 2D vytráca podstata plenoptického fotoaparátu a jeho 

možností, ako sú zmena hĺbky ostrosti, preostrovanie fotografií, alebo zmena uhlu pohľadu 

priamo na obrazovke. Použitie technológie záznamu svetelného poľa je preto vhodné skôr v 

oblasti elektronického publikovania v rámci webových prezentácií. Rovnako je analyzovaná 

technológia vhodná pri  3D rekonštrukcii scény a vytváraní 3D stereoskopických obrazov, ktoré 

umožňuje software, dodávaný spolu s Lytro kamerou, priamo exportovať. Uplatnenie daná 

technika nachádza aj v technických odvetviach, kde sa daná technika využíva na 3D optickú 

inšpekciu dielov, kontrolu povrchov a kvality. Ďalšími možnými využitiami sú napr. výskum 

rastlín, alebo mikroskopia. Veľký potenciál má technológia záznamu svetelného poľa aj vo 

filmovom priemysle, nakoľko umožňuje extrahovať objekty zo scény na základe ich hĺbky , 

a to bez použitia zeleného plátna, takže je priao predurčená aj na tvorbu špeciálnych efektov. 

Lytro zároveň predstavilo video senzor s rozlíšením 755 MPix so záznamom až 300 snímok za 

sekundu, čo z neho robí obrazový senzor s najvyšším rozlíšením na trhu. 
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