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Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

1. Zdroje svetla 

- prirodzené a umelé svetlo, spektrum, farebná teplota, white balance

- povrchy – pasívne zdroje svetla,  farba predmetov, prechod a odraz svetla

- umelé svetlo: žiarovky (klasické a halogénové), výbojky, blesky, ich spektrá

- Čo použiť pri fotografovaní, kombinácie svetiel, príklady

- Zhrnutie 1

2. Čo vidí oko

- spektrálna citlivosť oka, tyčinky, čapíky, farebné a čiernobiele videnie

- kolorimetria, index podania farieb

- závislosť citlivosti oka od úrovne osvetlenia

- Zhrnutie 2

3. Čo „vidí“film a čip

- citlivosť a rozlíšenie, farby, interakcia fotónov a elektrónov, chémia a polovodič, porovnanie

- Zhrnutie 3

4. Čo reprodukuje monitor, tlačiareň, fotografický papier

- ICC profil, kalibrácia, rozsah, densita, gamut

- Zhrnutie 4

5. Záver – celkové zhrnutie
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Spektrum vlnových dĺžok elektromagnetického vlnenia

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Spektrum farieb, 
ktoré dokáže 
vnímať ľudské oko

380 nm až 780 nmhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f1/EM_spectrum.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f1/EM_spectrum.svg
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Ako sa ľudskému pozorovateľovi bude javiť farba telesa rozžeraveného na určitú teplotu:

Žiarovka 3000K Slnko 6300K (Obloha)

Vo fotoaparáte:

Manuálne vyváženie 
bielej farby pomocou 
farebnej teploty 

Viditeľné spektrum
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Zdroje svetla

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

- sekundárne,

odrazené svetlo

- primárne
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Primárne zdroje svetla

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

tepelné žiarenie elektr. výboj luminiscencia

prirodzené
zdroje svetla

umelé
zdroje svetla

žiarovky

slnko blesk
svätojánska muška

svetelné diódy

Halogenidové výbojky (HQI)

ortuťové a sodíkové
výbojky (HQL, NAV)

halogénové
žiarovky

žiarivky, kompaktné žiarivky

zmesové výbojky –
majú špirálu aj výbojovú

trubicu (HWL)

- svieti rozžeravené
vlákno
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Spektrum niektorých umelých zdrojov svetla

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

žiarovka, halogénová žiarovka

sodíkové výbojky pre osvetlenie ulíc

žiarivka, kompaktná (úsporná) žiarivka

halogenidová výbojka
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Spektrum niektorých umelých zdrojov svetla

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Výbojka fotoblesku

Teplota farby bleskových výbojok: ~ 5500K

- takmer ako denné svetlo

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_flash_lamp

Viditeľné spektrum

Iné zdroje bleskov:

Vakužiarovky modré 4400-5000K

Vakužiarovky číre 3400-3800K

Magnéziové prášky 2800-3500K

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_flash_lamp
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Kombinácie zdrojov svetla

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Môžeme kombinovať zdroje svetla s približne rovnakou 
farebnou teplotou (±10%), napr.:

-blesk (so xenónovou výbojkou) a denné svetlo

-blesk a halogenidovú výbojku (typ D – Daylight)

-blesk a niektoré druhy úsporných žiariviek

Nie je vhodné kombinovať napr.:

-Halogénové žiarovky a blesk

-Klasické žiarovky a blesk

-žiarovky a žiarivky

-žiarovky a denné svetlo
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Kombinácia: žiarovka - blesk

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Stolná lampa s halogénovou žiarovkou a blesk (WB=Daylight):

3200 K 5500 K
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Ešte raz nevhodné kombinácie

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Nevhodné kombinácie v interiéri a exteriéri pri osvetlení historických budov:

Prisvetlenie bleskom

Žiarovky – halogénky zo stropu

Sodíkové výbojky Halogenidové výbojky

Richard Hesko, Piešťany

Jozef Ivan

Jozef Ivan
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Zdroje svetla – zhrnutie 1

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Pri použití rôznych zdrojov svetla by tieto mali mať
podobnú farebnú teplotu (napr. nekombinovať žiarovky 
s bleskom alebo denným svetlom).

Ľudské oko vidí časť spektra farieb medzi 380 až 780 nm, t.j. len pre toto 
spektrum má zmysel umelé osvetlenie.

Farebná teplota svetla je určená vyžarovaním telesa 
rozžeraveného na danú teplotu v Kelvinoch (Slnko ~6000K, 
žiarovka ~3000K).

Výbojové zdroje svetla (žiarivky, výbojky) nemajú spojité
spektrum a môžu značne skresľovať podanie farieb. Je 
vhodné pri nich vyvážiť bielu manuálne.



Svetelné zdroje a fotografia |28.10.2007 |  Page 13
Prezentácia pre Foto session | JI

Spektrálna citlivosť oka

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Ľudské oko nevníma všetky farby s rovnakou citlivosťou:
Oko je najcitlivejšie na 
žltú farbu λ=555 nm
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Spektrálna citlivosť oka

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Vyžarovania zdroja 

(v celom spektre)

- rádiometria (meria v 
“objektívnych”
energetických jednotkách, 
W, W/sr, W/m2, J, ...)

Schopnosť oka vidieť časť
spektra

- fotometria (lm, lux, kandela, 
...)
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Kolorimetria v skratke

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Všetky okom viditeľné farby a 
odtiene je možné zobraziť vo 
farebnom priestore X+Y+Z=1

Priemet do 
roviny xy:

diagram 
chromatičnosti

zdroj: Jiří Habel a k.: Světelná technika a osvětlování

Krivka farebnej 
teploty ŽČT

1. SOX, 
2. NAV, 
3. HWL, 
4. HQL, 
5. HQL

6. HQI, 
7. XBO, D2

F

A

B
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Oko
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Anatómia oka
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Tyčinky a čapíky

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Svetlocitlivé receptory v sietnici oka

7 miliónov čapíkov (Rods):

(z toho asi 3 milióny sú
sústredené v najcitlivejšej 
oblasti zvanej „žltá škvrna“
(fovea), oproti šošovke), 
čapíky rozlišujú farby

140 miliónov tyčiniek (Cones): 

sú zodpovedné za „čierno-
biele“ videnie, vysoké
rozlíšenie a videnie aj v šere.

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/V/Vision.html

(rods and cones in the retina of the tiger salamander)

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/V/Vision.html
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Citlivosť čapíkov

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

V oku sú 3 druhy čapíkov citlivých na rôzne farby

Podľa normy CIE 
sú definované 3 
krivky citlivosti 
pre „červené“, 
„zelené“ a 
„modré“
receptory (Tri-
stimulus system)

400                        500                         600      700                    800

[nm]
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Vlastnosti ľudského zraku

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Človek dokáže rozlíšiť
porovnávaním až 10 miliónov 
farieb, ale jednotlivo 
(prostredníctvom pamäte) 
sotva 300 farieb!

Dokážeme rozlíšiť asi 80-100 úrovní jasu (vedľa seba)

Pre porovnanie: Bežné digitálne obrázky (jpg) rozlišujú pre každú z 
troch základných farieb 256 úrovní jasu. Znamená to možnosť
vytvorenia 256x256x256=16 777 216 farieb.

Oko klame!

Rozlišovanie detailov: neozbrojené ľudské oko rozlíši asi         
6-12 čiar/mm – závisí to od farby a jasu. (Odtiaľ je požiadavka pre tlač: 300 dpi)
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Intenzita svetla a zreničky

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

EV 4

(2 lux)

Oko ako merač úrovne osvetlenia

EV 10

(100 lux)

EV 12

(500 lux)

EV 16

(10 000 lux)



Svetelné zdroje a fotografia |28.10.2007 |  Page 21
Prezentácia pre Foto session | JI

Ľudský zrak – zhrnutie 2

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Vnímanie farieb sa mení podľa úrovne osvetlenia. V šere sa farby zdajú
modrejšie, na sietnici sa začínajú uplatňovať tyčinky.

Ľudské oko vidí spektrum farieb s rôznou citlivosťou.

Oko je veľmi adaptabilné – prispôsobí sa 
vnímaniu v širokom rozsahu jasov.
Vnímanie farieb vyvoláva pocity, vplýva na psychiku.

Oko rozlíši asi:

- 10 miliónov farieb porovnávaním (asi 300 podľa pamäte)

- 80-100 úrovní jasu

- 6-12 čiar na mm (1’ uhlová minúta), ale farebné prechody 
vnímame asi 3x menej ostro ako čiernobiele 
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Film
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Film

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Film B&W: APX100

ISO 100, veľkosť zŕn: 0,2 až 2 μm
Zrná filmu v rôznych fázach 
vyvolávania

http://www.imx.nl/photosite/technical/Filmbasics/filmbasics.html

http://www.imx.nl/photosite/technical/Filmbasics/filmbasics.html
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Citlivosť a rozlíšenie filmu

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

100 lp/mm25 μmISO1600 (Fuji Provia)

125 lp/mm5 μmISO800 (Fuji 
Press/Superia)

100 lp/mm4 μmISO400 (Konica 
Centuria)

200 lp/mm7 μmISO100 (Fuji Neopan 
B&W)

Max. rozlíšenieStredná kvadratická
veľkosť zŕn

Citlivosť filmu (typ) Filmy dosahujú
rozlíšenie 400 až 80 
čiar/mm v rozsahu 
ISO 25 až 1600

Pri bežnom rozlíšení 100 čiar/mm pre kinofilm 36x24mm to 
znamená v „digitálnej terminológii“ 8,64 MPix.

Film stredného formátu 6x6 cm dosiahne rozlíšenie 36 MPix.

Rozsah jasov – expozičných hodnôt: max. 9 až 12 EV 
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Zloženie filmu

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Pozn.: niektoré filmy majú aj viac 
vrstiev (Fuji Velvia – 4 vrstvy)

http://photo.net/learn/optics/edscott/rep00030.htm

Spektrálna citlivosť vrstiev 
negatívneho filmu

Žlté
pygmenty

Purpurové
pygmenty

Azúrové
pygmenty

http://www.optics.rochester.edu/workgroups/cml/opt307/spr04/jidong/index.html

Negatívny obraz 
žltých pygmentov

Negatívny obraz 
purpurových pyg-
mentov

Negatívny obraz 
azúrových pyg-
mentov

Vyváženie bielej je súčasťou procesu 
výroby výslednej fotografie alebo tlače. 

http://photo.net/learn/optics/edscott/rep00030.htm
http://www.optics.rochester.edu/workgroups/cml/opt307/spr04/jidong/index.html
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Polovodičový čip - princíp CCD/CMOS

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Interakcia fotónov a elektrónov

Valenčné
elektróny

Vodivostné
elektróny

Si Si Si

SiSiSi

Energia 
elektrónov

Šírka zakázaného 
pásma (Si: 1,19eV)

Svetlo – fotón

h.c/λ (1,19eV~1000nm)

Valenčné elektróny

Vodivostné
elektróny

Pre vznik signálu sú dôležité:

1. minimálna vlnová dĺžka (kremík >1000nm)

2. počet fotónov interagujúcich s elektrónmi
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Polovodičový čip - šum

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Valenčné
elektróny

Vodivostné
elektróny

Si Si Si

SiSiSi

Tepelnými 
kmitmi atómov 
Si sa generuje 
určitý počet 
vodivostných 
elektrónov

Zdroje signálu a šumu:
Zdrojom elektrónov, 
ktoré budú potom 
prečítané z pixelu sú:

- fotóny svetla

- elektronický šum pri 
zosilnení a AD prevode 

- tepelný šum čipu

Málo 
svetla

Veľa 
svetla
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Citlivosť čipu

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Citlivosť
CCD

Citlivosť
filmu
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Polovodičový čip

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Princíp 
digitalizácie

CCD senzor

Farebné filtre 
(Bayerova 
maska)

Systém 
šošoviek

39x39 pix = 
1521 pix

3504x2336 pix = 8,185 Mpix

CCD/CMOS 
čip
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Typy čipov

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

CCD

CMOS

FOVEON

KODAK (Color 
Filter Array Sensor)
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Farebný rozsah

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

AdobeRGB 

CMYK

Pantone

sRGB Gamut – oblasť na 
chromatickom 
diagrame, ktorá
predstavuje 
schopnosť
zariadenia pracovať
s množinou farieb
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Zhrnutie – film a čip

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

Obraz na čipe Film
- pravidelné rozloženie pixelov 
rovnakej veľkosti (vzniká aliasing, 
chyba vzorkovania, moiré)

- jednotlivé pixely majú široký 
dynamický rozsah (asi 104), t.j. dávajú
signál v širokom rozsahu

- „šum“ pri nízkej úrovni osvetlenia

- nepravidelné rozloženie svetlocitlivých 
zrniečok rôznej veľkosti (nevzniká
aliasing)

- jednotlivé zrniečka sú iba „svetlé“ alebo 
„tmavé“ – 2 stavy

- rastie zrnitosť s vysokou citlivosťou ISO

Porovnanie 
dynamického 
rozsahu 
jasov:

Fotopapier: 5,5 EV

Digitálny senzor alebo Diapozitív: 6 EV

Čierno-biely negatívny film: 12 EV

Ľudské oko, (rozsah 109): 30 EV veľa svetla

Farebný negatívny film: 7 EV

takmer tma
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Reprodukovanie farieb - monitory

Obsah |  Zdroje svetla |  Čo vidí oko | Film a čip |  Reprodukovanie farieb | Záver, zhrnutie

CRT – Cathode ray tube LCD – Liquid crystal display

Lúč elektrónov vykresľuje 
obraz, ktorý „bliká“ s 
frekvenciou 25 až 125 Hz, podľa 
typu. Geometria obrazu sa 
môže meniť.

Obraz je tvorený pevnou maticou bodov s 
tekutými kryštálmi, „nebliká“, prekresľujú sa iba 
body, ktoré sa menia. Kritériom kvality LCD je 
preto aj odozva (napr. 8 ms). Lepšie LCD 
monitory využívajú TFT LCD technológiu.

- vysoký kontrast

- rovnaký obraz z rôznych uhlov pohľadu

- analógový vstup (prevažne)

- vysoká spotreba energie (~ 80W)

- geometria obrazu sa môže meniť

- blikanie s frekvenciou menšou ako 85 Hz 
poškodzuje zrak, „nekľudný“ obraz

- obraz nebliká, menej poškodzuje zrak

- malá spotreba energie (~ 15W)

- už aj digitálny vstup 

- kontrast a množstvo farieb obmedzené (~6 bitov)

- pri rôznych uhloch pohľadu sa mení kontrast, jas a 
farebné podanie, je to lepšie u TFT LCD

- pomalá odozva („duchovia“ – tiene pohybujúcich sa 
objektov)

Copyright (c) Elsin Ltd.
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Monitory – vlastnosti, kalibrácia
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Čo sa zobrazí ???

Kalibrácia vizuálna (stačí nájsť správnu web stránku):

Základom je správne 
nastavená Gama, 
farebná teplota –
biela sa má javiť ako 
biela, kontrast a jas

Systémy 
Windows:

γ=2,2

Macintosh:

γ=1,8

Gama krivka

50
%

γ/1xy =
2,2=γ

0                                                               255
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Monitory – ICC profil
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ICC profil

(International Color Consortium)

Súbor ovládača, ktorý obsahuje korekcie pre daný typ monitora

-nastaví správne zobrazenie farieb

-umožní vybrať farebný priestor „Gamut“ daného typu monitora

-nastavenie Gama krivky

-nastavenie farebnej teploty a iných parametrov

Najpresnejšie nastavenie monitora zabezpečí
kalibrácia pomocou sondy
Grafické karty a monitory LCD umožňujú uložiť LUT 
(Look-up table) - korekčnú maticu 3x8bitov (niekedy 
aj viac bitov) pre RGB farby.



Svetelné zdroje a fotografia |28.10.2007 |  Page 36
Prezentácia pre Foto session | JI

Cesta ku fotografii
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Color Management:

fotoaparát – profil: 
(sRGB, AdobeRGB, 
RAW/12 bit /kanál, ...)

reálna 
scéna

spracovanie / zobrazenie 
na monitore alebo 
príprava na tlač:

ICC profil monitora, 
gamut (sRGB, ...), LUT, 
prevod do CMYK, ...

Tlač – fotografia, 
profil:

CMYK, ICC, ICM,
Scanner – profil: 
(Densita (čierna je 
čierna), RGB, ICC, ...)

Cieľ - zachovať verné zobrazenie farieb! 
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Záver, zhrnutie
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Ľudské oko vidí časť spektra farieb medzi 380 až 780 nm, t.j. len pre toto 
spektrum má zmysel umelé osvetlenie.

Oko rozlíši asi:

- 10 miliónov farieb porovnávaním (asi 300 podľa pamäte)

- 80-100 úrovní jasu

- 6-12 čiar na mm (1’ uhlová minúta), ale farebné prechody 
vnímame asi 3x menej ostro ako čiernobiele 

Výtvarné umenie, fotografia – vnímajú sa zrakom
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Záver
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Tenká čiara: Obraz na čipe Film
-pravidelné rozloženie pixelov 
rovnakej veľkosti

-nepravidelné rozloženie 
svetlocitlivých zrniečok rôznej 
veľkosti



Svetelné zdroje a fotografia |28.10.2007 |  Page 39
Prezentácia pre Foto session | JI

Záver
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Svetlo a osvetlenie zostáva kľúčovým prvkom vzniku 
fotografie!



Koniec


