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1. ÚVOD

Seznámení s tématem

„Anaglyf je stereoskopicky pořízená a ve dvou komplementárních barvách 
na sebe tištěná dvojice obrazů, která pozorována brýlemi se skly týchž barev 
vyvolá u pozorovatele stereoskopický vjem.“ [1] Takto definuje anaglyf Karel 
Kučera ve Výkladovém geodetickém a kartografickém slovníku. Slovo stereo
pochází z řečtiny a znamená prostor. Stereoskopie se proto zabývá zobrazováním 
prostoru. Stereoskopické technologie umožňují získat prostorový vjem pomocí 
upravených dvourozměrných obrazů. Základem těchto úprav jsou dva obrazy, 
jež zobrazují tutéž scénu, avšak nasnímanou z různých míst. Vzdálenost těchto 
míst se pohybuje v desítkách centimetrů. Tyto dva obrazy se následně sloučí do 
jednoho. Pro získání třírozměrného vjemu se použijí brýle, které mají před 
každým okem jiný barevný filtr, a tím je dosaženo toho, že každé oko vidí scénu 
jinak, a tím vzniká prostorový vjem.

Protože je člověk vybaven párem očí a každé z nich vidí scénu jinak, 
dokáže vnímat hloubku. Z tohoto důvodu jsme schopni odlišit, které předměty 
jsou od nás dál, nebo naopak blíž. Pokud bychom měli pouze jedno oko, byli 
bychom o hloubkové vjemy ochuzeni. I jedním okem je možné vnímat 
trojrozměrný prostor, ale pouze podle vedlejších podnětů. Příkladem může být 
poloha předmětů nebo jejich relativní velikost. Na prohlížení stereoskopických 
obrazů je nutné použití obou očí.

Stereoskopické obrázky se používaly například k odhalování jinak skrytých 
pozic protivníka či hodnocení přesnosti zásahů dělostřelectva. Další oblastí, kde 
se stereoskopie využívá, jsou systémy virtuální reality, kde přinášejí mnohem 
realističtější dojem. Zlepšuje se nejen dojem, ale i orientace v prostoru, kde je 
možné lépe odhadovat vzdálenosti. Stereoskopie se používá i dnes, nejen pro 
zábavu, ale i například v robotice, kde umožňuje strojům odhadovat vzdálenosti 
a s větší přesností manipulovat s předměty. Dálkově ovládaní roboti vybavení 
binokulárními kamerami mohou být vysíláni do nebezpečných nebo 
nepřístupných míst a operátor přesně vidí, v jakém terénu se pohybuje, a může 
činit odpovídající opatření. Může se jednat i například o chirurgické operace, 
zneškodňování výbušnin či velmi přesné opravy například pod vodou nebo 
v zamořeném prostředí.
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2. HISTORIE

Historie vývoje optiky

Studiem, proč vnímáme trojrozměrný obraz, se zabývali učenci již ve 
starověku. V Řecku se již Aristoteles zabýval zkoumáním diplopie, když pozoroval 
přibližující a oddalující se prst. Kolem roku 300 př. n. l. sepsal Euklides svou 
knihu Optika, v níž shrnuje své poznatky o vidění a geometrii. Na jeho práci 
navazuje Ptolemaios. Ve svém díle se zabývá světlem, ohybem a lomem. Římský 
lékař Galén jako první popisuje anatomii zrakových orgánů a zabývá se 
zkoumáním rozdílů obrazů vnímaných levým a pravým okem. V období 
středověku k žádnému novému objevu v Evropě nedošlo.

Na rozdíl od Evropy probíhá na Středním východě kolem roku 1000 rozvoj 
vzdělání a jedním z představitelů byl i arabský učenec Alhazan. Jeho kniha, 
později přeložená do latiny ve 12. století, sloužila evropským badatelům jako 
zdroj informací. V této knize, v Evropě známé jako Perspectiva, publikuje svá 
pozorování a popisuje jev zvaný camera obscura [2]. Dochází však k závěru, že 
oko je příliš veliké, aby pracovalo na stejném principu. Dále se zabývá adaptací 
oka na světelné podmínky a vliv podlahy na vnímání vzdálenosti. Jeho prací se 
později zabýval i Kepler.

Obrázek 2.1: Princip camery obscury

Další rozvoj optiky přichází až s nástupem renesance. Zabývají se jí takové 
osobnosti, jako Newton, Descartes, Kepler. Koncem 17. století Francouz 
Sébastien Le Clerc popisuje rozdíly obrazů objektu v levém a pravém oku.
Nevěděl ovšem, že způsobuje vnímaní hloubky obrazu. Až roku 1775 popisuje 
Angličan Joseph Harris ve své knize Treatise of optics, že díky rozdílnému obrazu 
v každém oku jsme schopni vnímat hloubku prostoru. Také definoval horopter
jako místo spojených obrazů. Johannes Műller a G. U. A. Vieth nezávisle na sobě 
přicházejí na geometrii odpovídajících si bodů. Po těchto dvou objevitelích je 
pojmenována Vieth-Műllerova kružnice.
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Ve vývoji se pokračovalo ve Velké Británii, konkrétně Angličan Charles 
Wheatstone přednášel o stereoskopickém vidění před Královskou společností 
v Londýně. Dokázal závislost disparace na vnímání hloubky. Již kolem roku 1830 
zkonstruoval a zkoušel stereoskopy vlastní konstrukce. Využívaly zrcátek 
a optických hranolů, později experimentoval i s fotografiemi. Právě on dokázal, 
že pokud obrazy nejsou stejné a obsahují paralaxu, dokáže oko vnímat hloubku.
Před vynálezem fotografie se pokusy omezovaly pouze na kreslené scény. Roku 
1849 byl sestaven fotoaparát se dvěma objektivy. Skotský vědec sir David 
Brewster navázal na práci Charlese Whetstona a pokračoval na stereoskopických 
pokusech s fotografiemi. Na zlepšování stereoskopu se podílel on a později 
i němečtí vědci Pulfrich a Helmholtz. Další vylepšení v roce 1855 přinesl 
francouzský vědec Barnard, který vynalezl nástavec, který rozděloval světlo 
a umožnil fotografování stereoskopických obrázků běžným fotoaparátem. 
Na jedné fotografii pak byl pak obsažen snímek pro levé i pro pravé oko. Po jeho 
vynálezu se velmi rychle rozrostl obchod se stereoskopy a spousta lidí se též 
amatérsky věnovala focení stereoskopických obrázků.

Obrázek 2.2: Historický stereoskop

Kolem roku 1870 vědec Paul Liesengagn uveřejnil svůj objev, že pokud 
nejsou stereogramy vytvořeny správně, způsobují bolesti hlavy. V tomto čase se 
začínají formovat teorie pro správné fotografování stereografických obrázků. 

V roce 1891 nastává zlomový okamžik. Jsou jednak patentovány 
anaglyfické brýle a též J. Anderson popisuje využití dvou projektorů 
s polarizačními filtry (na sebe kolmé roviny polarizace) pro získání 
stereoskopického obrazu. Popularita stereoskopických obrázků opět stoupá po 
první světové válce, neboť dochází k větší dostupnosti fotografických materiálů. 
Objevují se běžně duální objektivy (například od firem Leica a Contax) 
a i nástavce na obyčejné fotoaparáty, takže stereoskopické fotografie už nejsou 
doménou pouze zapálených nadšenců, kteří si stavěli své fotoaparáty „na koleni“.

V polovině třicátých let nastává rozmach průmyslové výroby polarizačních 
filtrů a z projektorů (později i s duálními čočkami) a polarizačních brýlí se stává 
rozšířená móda. Promítá se na postříbřené nebo hliníkem potažené fólie, aby se 
neměnila rovina polarizovaného světla.

Koncem padesátých let objevil dr. Bela Julesz, že vnímání prostorového 
obrazu není záležitostí očí, jak se doposud lidé domnívali, ale lidského mozku. 
Dokázal to stereogramem náhodných bodů (tzv. random dot). Na rychlý pohled 
není nic prostorového vidět, ale mozek si prostorovou informaci dotvoří. Vytváří 
se tak, že se nejdříve vygeneruje náhodný obrázek. V druhém kroku se zkopíruje 
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na pravou stranu. Vezme se malá část obrázku a horizontálně se posune a tím je 
stereogram hotový. 

Obrázek 2.3: Random dot stereogram (dr. Julesz 1971)

Christopher W. Taylor představil roku 1979 první stereogram náhodných 
bodů v jediném obrázku. Tyto obrázky se začaly nazývat autostereogramy a byly 
značně populární v polovině devadesátých let. Jejich výhodou je to, že k jejich 
prohlížení nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, stačí dvě zdravé oči. Dnes se 
k jejich vytváření využívá hlavně moderní výpočetní technika. Autostereogramy 
se používají k mnoha testům. Velmi mnoho jich je obsaženo v knize Binocular 
Vision and Stereopsis. [12]

Po druhé světové válce postupně ubývá výrobců stereografických 
fotoaparátů. Zůstávají výrobci velmi specifického charakteru, kteří dodávají 
systémy pro strojové vidění pro armádu, kamery pro systém IMAX a podobně. 
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3. VZNIK OBRAZU

Pohled na oko z lékařského hlediska

Většina lidí dokáže binokulárně vnímat prostor. Stereometrické neboli 
prostorové vidění umožňuje ze dvou podobných dvourozměrných obrazů 
na sítnicích získat třetí rozměr. Při ostření na bod se oči natáčejí tak, aby se 
jejich zorné osy v tomto bodě protly. Takto získáme obraz na odpovídajících si 
místech na sítnicích obou očí. Mozek tyto dva obrazy dokáže spojit. Sídlo zraku 
v mozku se nachází mezi přední a střední částí čelního laloku.

Obrázek 3.1: Oblasti mozku

Plné pochopení, jak člověk vidí pomocí dvou 2D obrazů prostor, přinesl až 
Angličan Charles Whetstone. Dokázal za pomoci stereogramů z náhodných bodů,
že zpracování obou obrazů a následný prostorový vjem, je funkcí mozku.

Oči přeměňují světelnou energii viditelného spektra na akční potenciály 
vláken zrakového nervu. Vlnové délky viditelného světla leží v rozmezí přibližně 
od 397 nm do 723 nm. Obrazy okolních předmětů se promítají na sítnici. 
Světelné paprsky dopadající na sítnici vyvolávají receptorové potenciály 
v tyčinkách a čípcích. Vzruchy vzniklé v sítnici se přenášejí do mozkové kůry, kde 
vyvolávají zrakový vjem. [7]
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3.1 Základy geometrické optiky

Světelné paprsky se na rozhraní dvou prostředí o různé optické hustotě 
ohýbají (lámou), pokud na toto rozhraní nedopadají kolmo. Rovnoběžné paprsky, 
které nedopadají na konvexní čočku, se lámou do bodu za čočkou – tento bod se 
nazývá hlavní ohnisko. Tento bod leží na hlavní optické ose, tj. na přímce 
spojující středy křivosti na obou plochách čočky. Vzdálenost mezi středem čočky 
a hlavním ohniskem se nazývá hlavní ohnisková vzdálenost. Z praktických 
důvodů považujeme světelné paprsky, jež dopadají na čočku z předmětu 
vzdálenějšího než 6 metrů, za rovnoběžné. Paprsky z předmětu nacházejícího se 
ve vzdálenosti menší než 6 metrů se rozbíhají, a proto se lámou do bodu, který 
leží na hlavní ose dále než hlavní ohnisko.

Obrázek 3.2: Základní druhy čoček: 1–3 spojky, 4–6 rozptylky

Čím větší je zakřivení čočky, tím větší je i její optická mohutnost. Optickou 
mohutnost čočky udáváme v dioptriích, což je převrácená hodnota ohniskové 
vzdálenosti udávaná v metrech. Například čočka s hlavní ohniskovou vzdáleností 
25 cm má optickou mohutnost 1/0,25 = 4 dioptrie. Optická mohutnost lidského 
oka v klidu je asi 66,7 dioptrie. [7]

3.2 Akomodace

Akomodace je schopnost čočky měnit svůj tvar, aby se dopadající světlo 
promítlo na sítnici. Pokud oční svaly relaxují, paprsky z předmětů ve vzdálenosti 
menší než 6 metrů by se lámaly do ohniska ležícího za sítnicí. V tom případě 
bychom viděli neostře. Z tohoto důvodu je nutné měnit optickou mohutnost oka.
V klidu drží oční svaly čočku napnutou. Jádro čočky je poddajné a její uložení 
pružné, proto má čočka v klidovém tahu plochý tvar. Zaměří-li se pohled 
na blízký předmět, svaly se stáhnou. Tím se zmenší mezi okraji řasnatého tělíska 
a čočkové vazy ochabnou, takže se čočka svou vlastní pružností vyklene 
do konvexnějšího tvaru. U mladých lidí tato změna tvaru čočky může zvětšit 
optickou mohutnost až o 12 dioptrií.

Akomodace je aktivní děj vyžadující svalovou činnost. Oční svaly jsou 
jedněmi z nejnamáhanějších v lidském těle. Zakřivení čočky se ovšem může 
zvětšovat pouze do určité míry, a proto světelné paprsky přicházející 
od předmětu ležícího příliš blízko nelze ani při sebevětším úsilí soustředit 
do ohniska na sítnici. Bod ležící nejblíže oku, který lze při akomodaci ještě vidět 
ostře, se nazývá blízký bod. Tento bod se během života stále od oka vzdaluje. 
Nejdříve pomalu, později s pokročilým věkem rychleji. V 10 letech je blízký bod 
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vzdálen asi 9 cm od oka, ve věku 60 let až 83 cm. Tento ústup blízkého bodu je 
v podstatě způsoben ztrátou pružnosti (tvrdnutím) čočky, což má za následek 
omezení stupně jejího maximálního zakřivení a s tím související ztrátu 
akomodační schopnosti. U osob s normálním zrakem ustoupí blízký bod ve věku 
40–45 let tak, že vznikají obtíže při čtení a jemné práci v blízkosti očí. Tento jev, 
známý jako presbyopie, je možno korigovat brýlemi s konvexními čočkami. [7]

3.3 Prostorové vidění

Většina lidí má schopnost binokulárně vnímat prostor. Prostorové vidění 
umožňuje syntézu třetího rozměru (hloubky) z dvou dvourozměrných obrazů 
získávaných na sítnicích obou očí. Obě oči se při ostření na konkrétní objekt 
natočí tak, aby se jejich osy dostaly do stejných míst na obou sítnicích (Obrázek 
3.4).

Obrázek 3.3: Anatomie oka

Mozek tyto obrazy zpracuje do výsledného optického vjemu. Kvůli 
zaoblenému tvaru sítnice je více míst, kam mohou paprsky dopadnout a výsledný 
dojem se nezmění. Množinu bodů v prostoru, jejichž obrazy dopadají 
na odpovídající si místa na sítnicích obou očí, označujeme termínem horopter. Má 
tvar konkávní plochy a její tvar se mění se vzdáleností zaostřovaného bodu. 
Zjednodušení lze dosáhnout průmětem do horizontální roviny – obdržíme tím 
Vieth-Müllerovu horopterovou kružnici.



Binokulární vidění a výroba anaglyfů

18

Obrázek 3.4: Horopterová kružnice

Fixujeme-li binokulárně (oběma očima) bod v prostoru (obrázek 3.4.), 
promítá se tento bod (F) hlavními směrovými přímkami (které jsou totožné se 
zornými osami) do obou očí. Tyto přímky procházejí uzlovými body (U) v osách 
zornic a centrálními foveami (F1, F2) obou sítnic. Fixovaný bod (F), který leží 
v centru binokulárního zorného pole, je vidět ostře a jednoduše. Jeho obrázky 
z obou očí splývají v jediný vjem – jsou fúzovány. [8]

Binokulární vidění má význam zejména při pohledu do blízka. Obě oči 
přitom konvergují – což je spojeno s akomodací – a jejich zorné osy se protínají 
ve fixovaném bodě (F). Jednoduše, ačkoli méně ostře, jsou viděny všechny 
ostatní body ležící na horopteru (např. bod A). Jsou tedy také fúzovány. Každý 
z nich se promítá vedlejšími směrovými přímkami (A–A1, A–A2) na tzv. 
korespondující (identické) body obou sítnic. Ty leží ve stejném směru 
homonymně (tj. vpravo nebo vlevo) a ve stejné vzdálenosti od obou foveí. 
Samozřejmě nejdůležitějšími korespondujícími body jsou místa v oblastech obou 
foveí (F1, F2), kam se promítá fixovaný bod (F). [8]

Horopter je tedy geometrickým místem bodů, které se promítají 
na korespondující si body obou sítnic. V horizontálním průřezu je to kružnice, 
procházející bodem, který fixujeme (F) – a na jehož vzdálenost také 
akomodujeme –, a uzlovými body obou očí (U) v ose zornic. [8]

Všechny body, které neleží na horopteru (např. T, N), se promítají na tzv. 
disparátní (tj. nekorespondující, neidentické) body sítnic (např. N1, N2, T1, T2). 
Je-li stupeň této disparace velký, tj. leží-li daný bod ve větší vzdálenosti od 
horopteru, je vidět dvojitě. Když je v malé vzdálenosti od horopteru, v takzvané
Panumově oblasti fúze (obrázek 3.5), není vidět dvojitě, ale prostorově. A to buď 
před fixovaným bodem, anebo za ním. [8]
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Obrázek 3.5: Panumova oblast

3.4 Vzdálenost očí

Vzdáleností očí je se rozumí vzdálenost optických os očí. U každého 
člověka je tato hodnota jiná. Počínaje 5 cm u dětí až po 9 cm u dospělých
jedinců. Mezinárodně uznávaný standard má hodnotu 6,5 cm.

3.5 Zraková ostrost

Zraková ostrost, neboli visus označuje přesnost, s jakou lze vnímat detaily 
a obrysy pozorovaného předmětu. Obvykle je zraková ostrost definována jako 
nejmenší vzdálenost oddělující dvě přímky od sebe, aby je bylo možno od sebe 
navzájem odlišit. To se děje na určitou vzdálenost, takže se prakticky jedná 
o nejmenší úhel, pod kterým vidíme přímky odděleně.

V klinické praxi se zraková ostrost vyšetřuje pomocí Snellenových 
optotypů, na něž vyšetřovaný hledí ze vzdálenosti 6 metrů a nahlas čte nejmenší 
řádek, jaký je schopen ještě rozeznat. Výsledek vyšetření se vyjadřuje zlomkem. 
V čitateli je 6, tj. vzdálenost, z jaké vyšetřovaný čte. Jmenovatelem je největší 
vzdálenost, ze které může zdravý dospělý člověk s normálním zrakem příslušnou 
řádku přečíst. Normální visus je 6/6. 

Člověk se zrakovou ostrostí 6/4 má visus lepší než normální (což ovšem 
neznamená dalekozrakost). Člověk se zrakovou ostrostí 6/30 má visus 
abnormálně malý. Snellenovy optotypy jsou navrženy tak, že písmena v řádce, 
kterou člověk s normálním zrakem je schopen přečíst ze 6 metrů, jsou vidět pod 
úhlem 5 minut. Tloušťka každé čáry písmene je vidět pod úhlem 1 minuta. 
Vzorec pro výpočet visu:

d
V

D


kde d je vzdálenost, při které je objekt zpozorován pod úhlem pět minut. 
D je vzdálenost, na kterou je správně rozpoznán.

Zraková ostrost je tedy složitý jev, který závisí na řadě různých činitelů. 
Patří mezi ně faktory optické – jako mechanismy tvorby obrazu v oku, faktory 
charakterizující sítnici, jako je stav čípků – a také faktory týkající se podnětů. 
Mezi posledně jmenované faktory patří například osvětlení, jasnost podnětu 
a jeho kontrast vůči pozadí a doba, po kterou je podnět pozorován. [7]
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Obrázek 3.6: Snellenův optotyp

3.6 Konvergence

Při pozorování pohyblivého objektu dochází k automatickým pohybům očí. 
Tyto pohyby sledují trajektorii pohybujícího se objektu. Dokážou sledovat objekt, 
který se pohybuje nahoru, dolů, doleva nebo doprava – toto jsou konjugované 
pohyby, oči se natáčejí stejným směrem. V disjungovaném pohybu oči sledují 
pohyb ve směru z dálky k pozorovateli a natáčejí se symetricky k sobě. Svaly, 
které zajišťují akomodaci a konvergenci, pracují společně, jinak by nebylo možné 
korektní vidění. Při pohledu do dálky jsou optické osy očí téměř rovnoběžné. Při 
pohledu na blízké předměty optické osy konvergují. Stále musí být splněna 
podmínka, že předmět se musí promítat na identická místa na sítnici, aby 
nedošlo k disparaci a mozek mohl spojit oba obrazy do jednoho vjemu.
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4. METODY PRO 3D ZOBRAZNÍ

Různé druhy přístupů pro vytvoření 3D obrázku

Metod pro získání trojrozměrného vjemu je několik a v následujících 
stránkách bych je chtěl blíže představit. Půjde o metody aktivní a pasivní 
projekce, anaglyf a nakonec se zmíním o autostereoskopickém monitoru –
o kterém v budoucnosti ještě mnohé uslyšíme, neboť jej v blízké době zřejmě 
čeká bouřlivý vývoj.

4.1 Anaglyf

Projekce typu Anaglyf je jednou z nejrozšířenějších metod, jak lze zobrazit 
prostorové obrázky či případně i animace a film. Rozšířený je především proto, 
že je velmi snadné zajistit jeho projekci. Ve výsledku stačí pouze brýle, které 
jsou vybaveny jednou červenou a jednou modrou (případně zelenou) očnicí. 
Nepsaným pravidlem je, že levé oko je vždy zabarveno červeným filtrem. Pravá 
očnice je potom vybavena modrozeleným nebo méně častěji zeleným filtrem. 
Existují však i další experimentální druhy anaglyfů.

Sledovaná 3D scéna je vyrobena tak, že obsahuje smíchané oba obrazy 
v sobě. Pouze základní dvojice barev (červená a modrozelená nebo červená 
a zelená) slouží pro oddělení dvou obrazů od sebe. Pokud divák sleduje scénu 
s 3D brýlemi, do každého oka více či méně dostává (díky příslušným barevným 
filtrům) separátní obraz. Mozek ve výsledku vygeneruje z těchto obrazů 3D 
scénu. Bohužel, cenou za snadné a finančně nejméně náročné zobrazení anaglyfu 
je ztráta barevných informací. Situace je o to komplikovanější, že divák vidí 
scénu každým okem zcela jinak barevně (jedním okem červeně a druhým modře 
nebo zeleně). Mozek diváka se sice tyto ruchy snaží co možná nejvíce eliminovat, 
ale vjem nikdy není tak kvalitní jako u jiných typů 3D projekcí. Výhodou anaglyfů 
však je snadné šíření 3D záznamu, které lze jak tisknout např. do časopisů, knih, 
nebo nahrávat na běžné videokazety, DVD, přehrávat bez speciálních programů 
v PC nebo na běžném projektoru. [9]

Tato metoda je nejméně kvalitní, ale též nejlevnější, a tudíž i nejvíce 
dostupná a rozšířená. Existuje mnoho programů pro vytvoření anaglyfu 
dostupných jako freeware (Anaglyph Maker) nebo jako komerční program (Zoner 
Photo Studio 10). Brýle, které jsou potřeba na prohlížení anaglyfů, jsou levné. 
Cena se pohybuje v řádech desítek korun. V České republice je nabízí například 
firma NC Computers ve svém eshopu (http://www.nc.cz) za cenu 24 Kč.

Na obrázku 4.1 je vidět schéma možné prezentace či projekce anaglyfu. 
Jak již bylo výše zmíněno, tato metoda pro získání trojrozměrného obrazu může 
být prezentována téměř libovolným způsobem: knižně, na CRT i LCD monitoru,
případně i obyčejném projekčním plátně.
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Obrázek 4.1: Schéma 3D projekce typu anaglyf (www.gali-3d.com)

S využitím barevných filtrů se odděluje z jedné smíchané scény dvojice 
obrazů. Barevně je scéna silně deformována, nicméně vjem plastičnosti je 
patrný. 

Výhody:

Snadné přehrávání nebo prohlížení 3D scén, animací a videa na všech 
běžných médiích (tisk, video, projekce, PC...). Použití spíše v domácnostech.

Nevýhody:

Scéna je barevně deformovaná a vjem není pro diváka nikdy tak poutavý,
jako např. u aktivní či pasivní 3D projekce. Nevhodné pro masivní komerční 
nasazení.

4.2 Pasivní zobrazení

Pasivní 3D projekce je založena na brýlích, které mají v očnicích 
polarizační filtry. Jedna očnice má polarizační filtr orientovaný tak, že propouští 
pouze světlo kmitající v horizontální rovině. Druhá očnice obsahuje stejný 
o devadesát stupňů otočený filtr. Tedy takový, že propouští pouze světlo 
kmitající ve vertikální rovině. Dva obrazy se promítají na jednu projekční plochu, 
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přičemž před každým projektorem je upevněn taktéž polarizační filtr. Nastavení 
filtrů na projektoru koresponduje s nastavením filtrů na brýlích. Dvojice obrazů 
(pro pravé a levé oko) se následně promítá na jednu projekční plochu, která je 
vyrobena ze speciálního materiálu a opatřena povrchem, který zachová polarizaci 
dopadajícího světla. Odražené obrazy od projekční plochy se dostávají 
k divákovi, nicméně do každého oka pronikne (díky polarizačním filtrům 
v očnicích) pouze příslušný obraz. Tento systém využívá např. kino IMAX v Praze.

Obrázek 4.2: Schéma pasivní stereoskopické projekce (www.gali-3d.com)

Na projekční plátno se promítá ze dvou projektorů. Každý z projektorů má 
filtr, který propouští světlo kmitající jen v určité rovině. Uživatel má brýle 
s optickými polarizačními filtry. Kvalita obrazu závisí na kvalitě filtrů před 
projektory, kvalitě plátna a polarizačních brýlí. [9]

Výhody:

Kvalitní obraz ve vysokém rozlišení. Vhodné pro větší počet lidí (metodu 
používají standardní kina IMAX 3D). Velmi stabilní obraz. 

Nevýhody:

Jsou zapotřebí dva projektory. Je nutné speciální projekční plátno 
s nedepolarizujícím povrchem. Pro pasivní projekci nelze použít monitor. 
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4.3 Aktivní zobrazení

Vyjma pasivní stereoskopické technologie, která využívá 3D pasivní 
(polarizační) brýle, existuje i další způsob, jak zajistit, aby pozorovatel obdržel 
do každého oka příslušný snímek. Diváci sledují obraz, který se promítá 
na plátno (nebo i monitor či televizor) s dvojnásobnou snímkovou frekvencí, 
přičemž na filmovém pásu jsou střídavě proložené obrazy pro levé a pravé oko. 
Elektronické brýle diváka se dálkově (většinou s pomocí infračerveného paprsku
nebo kablíkem) synchronizují se zdrojem vysílání a střídavě zatmívají levé nebo 
pravé oko. Výsledkem je, že každý lichý snímek vidí návštěvník kinosálu jedním 
okem a každý sudý okem druhým. Tímto systémem se sice sníží frekvence 
promítaných obrazů na každé oko na polovinu, nicméně každé oko návštěvníka 
kina dostává pouze jemu předurčený obraz. Z dvojice oddělených snímků mozek 
následně skládá skutečnou trojrozměrnou scénu. Takovýto systém využívá 
například i 3D kino IMAX SOLIDO, nebo dostupné domácí stereosestavy. 
Výhodou je, že k této projekci není potřeba žádného speciálního projekčního 
plátna nebo monitoru. [9]

Monitor nebo projektor s pomocí zdroje signálu generuje při vysoké 
obnovovací frekvenci (100–120 Hz) dva různé obrazy. Uživatel má brýle 
synchronizované se zobrazovacím zařízením (většinou s pomocí infračerveného
paprsku). Brýle střídavě díky LCD panelům v očnicích zatemňují levé a pravé 
oko, tak aby došlo ke správnému rozdělení obrazové informace. Pro zobrazení 
nelze použít standardní LCD monitor, protože většinou má příliš malou 
obnovovací frekvenci a filmový záznam by nebyl plynulý.

Výhody:

Kvalitní plnobarevné zobrazení. Pro projekci stačí normální projekční 
plátno. Metoda také funguje velmi dobře i se standardními CRT monitory.

Nevýhody:

Každý uživatel musí mít poměrně komplikované elektronické brýle – není 
vhodné pro velký počet lidí. Projekce vyžaduje specializovaný nestandardní 
projektor. U CRT monitoru je velká obnovovací frekvence vykoupená snížením 
dosažitelného rozlišení. Nelze použít pro zobrazení LCD monitory.
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Obrázek 4.3: Schéma aktivní stereoskopické projekce (www.gali-3d.com)

4.4 Autostereoskopický monitor

Pokud nelze využít předchozích metod kvůli nutnosti použití 3D brýlí, je 
použitelnou technologií autostereoskopie. Monitory založené právě na tomto 
principu mají velkou výhodu, že není potřeba sledovat scénu s brýlemi, ať již 
pasivními, či aktivními. Na displeji (většinou LCD, ve vývoji jsou i plazmové) 
je umístěna speciální fólie (někdy také nazýváná jako prizmová maska) jejímž 
úkolem je lámat různé svislé pixelové sloupce vedle sebe vždy trochu jiným 
směrem. Některé monitory nabízejí dva směry. Tudíž každý lichý pixelový 
sloupec je zlomen směrem jedním a každý sudý svislý sloupec pixelů směrem 
druhým. V tomto případě dostává divák do každého oka svůj oddělený obraz 
a mozek skládá 3D scénu správně. U pasivních autostereoskopických monitorů je 
nucen uživatel sedět v předem dané pozici před obrazovkou, při vychýlení 
z tzv. sweet spotu dojde ke ztrátě 3D vjemu. Tuto situaci výrazně řeší aktivní 
stereoskopický monitor, který s pomocí kamerového systému sleduje oči 
uživatele (v jiné variantě čelenku na hlavě uživatele) a upravuje prizmovou 
masku před monitorem tak, aby i při výrazném pohybu hlavy nedocházelo 
k porušení 3D obrazu. 

Vyjma těchto dvou druhů monitorů, existuje také další zajímavá verze, 
která se hodí například pro reklamní účely a spočívá v tom, že je lom světla 
veden až do celkem devíti směrů. Tudíž se na monitor může současně dívat větší 
množství diváků a přitom je velkou výhodou, že scénu mohou dokonce 
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i obcházet – všech devět obrazů je totiž generováno synchronně. Při pohybu před 
monitorem tak diváci pozorují scénu z více úhlů, což je velmi poutavé. [9]

Obrázek 4.4: Schéma autostereoskopického monitoru (www.gali-3d.com)

Monitor vysílá do různých směrů rozdílný obraz. Uživatel nemusí mít žádné 
speciální brýle. Směr vysílaní obrazu je možné modifikovat na principu sledování 
pozice uživatele, pak jsou monitory aktivní (vybavené sledovacím systémem), 
jinak jsou pasivní - bez možnosti měnit scénu podle pozice diváka.

Výhody:

Plnobarevný obraz. Nejsou třeba žádné brýle. Malé nároky na prostor 
a pohodlí bez brýlí při sledování 3D.

Nevýhody:

Autostereoskopický monitor je drahé zařízení. Zařízení není vhodné pro 
velký počet pozorovatelů najednou.
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4.5 Srovnání jednotlivých metod

Metoda
Barevná

informace
Rozlišení
obrazu

Vhodné 
pro

projekci

Zobrazení
na 

monitoru

Počet
diváků

Náklady

Anaglyf
kompletní

ztráta
střední ano ano vysoký velmi nízké

Aktivní zobrazení plná vysoké ano
ano

(ne LCD)
omezený vyšší

Pasivní zobrazení plná vysoké ano ne vysoký střední

Autostereoskopický
monitor

plná střední ne ano
velmi

omezený
vyšší

Tabulka 1: Srovnání metod pro 3D zobrazení [9]

V tabulce je vidět, že některé stereoskopické metody jsou vhodnější 
na různých místech. Například pasivní metoda se nejvíce hodí pro domácí 
projekce nebo malá kina. Pasivní pro skupiny s vyšším počtem diváků - např. 3D 
kino, větší firemní prezentace. Aktivní metoda je vhodnější pro menší skupinu, 
nebo pro domácí využití například pro hraní 3D her na PC a autostereoskopický 
monitor obdobně. U něj je velmi dobré využití v reklamě a při výstavách 
a exhibicích. Anaglyf, který je finančně nejdostupnější, je velmi špatná metoda
z důvodu ztráty barevné informace a hodí se pouze pro specifické, víceméně jen 
domácí využití.
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5. VYTVÁŘENÍ ANAGLYFŮ

Jak vytvořit dobrý anaglyf

Každý anaglyf by měl pro správné zobrazení splňovat několik podmínek.
Pokud tyto základní podmínky nebudou splněny, mohlo by docházet
k přetěžování zraku u pozorovatelů a možných následných bolestí hlavy.

5.1 Hloubka ostrosti

Oko z principu potřebuje, aby obraz byl co nejostřejší. Oči vždy ostří 
na rovinu zobrazení (display, list papíru). Pokud jsou hrany rozmazané, nemá 
oko možnost korektně zaostřit. Stálá změna ostření může velmi snadno vést 
k únavě očí. Proto je velmi důležité udržet celý obraz ostrý. 

Obrázek 5.1: Geometrie vidění

Z obrázku 5.1 je patrné, že lze spočítat hloubku, pokud nalezneme shodné 
body v obou obrazech. Pokud se to podaří, můžeme snadno vypočítat hloubku 
podle vzorce:
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kde f je ohnisková vzdálenost optické soustavy a 2d je vzdálenost 
optických os snímačů, (xL – xR) je pak vzdálenost korespondujících si bodů. 
„z“ pak určuje hloubku bodu v obraze. Vzorec vychází z věty o podobnosti 
trojúhelníků.

Pro hledání korespondujících si bodů se často používají hranové 
reprezentace obrazů. Další možností, jak najít korespondující si body, je využít 
techniku registrace obrazů. Spolehlivé, a především rychlé automatické hledání 
korespondujících si bodů přestavuje problém. Lze jej ovšem zjednodušit tím, že 
se dvojrozměrný problém převede na jednorozměrný – korespondující body totiž 
leží na epipoláře. Což je přímka, která vzniká jako průsečík roviny, kde leží 
optické osy odnímačů, s obrazovou rovinou kamer. [10]

5.2 Vertikální paralaxa

Pokud nastane situace, že odpovídající si body v obrazech jsou posunuty 
nejen horizontálně, ale i vertikálně, vzniká tzv. vertikální paralaxa. Tato paralaxa 
nezprostředkovává prostorový vjem, ale naopak způsobuje únavu očí z toho, že 
nemohou správně zaostřit – body jsou v různé hloubce. Výsledkem nemožnosti 
korektně zaostřit mohou být bolesti hlavy. Vytvářené obrazy by proto neměly 
obsahovat vertikální paralaxu. To znamená, že by se nemělo využívat snímání 
s osami fotoaparátů natočenými k sobě. Pokud budou natočeny k sobě, bude 
docházet k situaci zobrazené na obr. 5.2, který ukazuje princip vzniku vertikální 
paralaxy. Více informací o snímání je v následující podkapitole 5.3.

Velikost paralaxy se udává v délkových jednotkách (obvykle mm a cm), 
případně v pixelech. Na obrázcích 5.2 a 5.5 je označena písmenem r. Vertikální 
paralaxa roste s rostoucím úhlem mezi optickými osami a se zmenšující se 
vzdáleností od snímaného objektu. 

Obrázek 5.2: Vznik vertikální paralaxy



Binokulární vidění a výroba anaglyfů

30

5.3 Snímání

Pro amatérské snímání je nejvhodnější použít dva stejné fotoaparáty 
(případně kamery), nejlépe se synchronizovanou spouští, aby byly správně 
zachyceny i rychlé pohyby. Pokud se obrazy budou lišit jinak než jen místem 
snímání (například i pohybující se tráva je problém), nepůjde stereogram 
korektně vytvořit a prostorový vjem nevznikne, nebo bude zhoršen. Nastavení 
fotoaparátu by též mělo být stejné – doba snímání, clona, citlivost atd. Místo 
dvou identických fotoaparátů lze použít i jeden a ten posouvat. Lze k tomu použít 
například pojezdové sáňky zobrazené na obrázku 5.14.

Pro vlastní snímání můžeme použít teoreticky tří možností postavení 
fotoaparátů, prakticky pouze dvě. Každá z těchto možností má pak své klady 
i zápory. Další z věcí, jež se musí dodržet, je ta, aby obrázek pro levé oko byl 
skutečně vlevo a naopak.

5.3.1 Osy kamer natočené od sebe

Bod konvergence se nachází vzadu za objektivy. Toto použití nemá 
význam, neboť s tímto nastavením nelze prostorový snímek vytvořit.

Obrázek 5.3: Osy kamer natočené od sebe

5.3.2 Osy fotoaparátů natočené k sobě

Bod konvergence leží před objektivy. Na první pohled se zdá, že to je 
nejvhodnější druh snímání, protože se nejvíce blíží normálnímu pohledu očí. 
Problém nastává při prohlížení výsledného obrazu, protože by se musel ostřit
pouze na předmět zaostřený při snímání. Navíc sítnice není na rozdíl od snímače 
fotoaparátu rovná, tudíž vzniká v takto pořízeném obraze velká vertikální 
paralaxa.

Čím je větší úhel snímání , tím je větší též vertikální paralaxa. Touto 
metodou se dají fotit velmi blízké předměty, pokud již nejde zmenšit vzdálenost 
fotoaparátů. Vznik vertikální paralaxy se dá eliminovat, pokud za fotografovaným 
předmětem bude homogenní barevná plocha. Tím se zabrání i rozostření 
v důsledku velké hloubky. Tato metoda se též nazývá toe-in method. Na obrázku 
5.6 je vidět, co nastane, pokud obrázek bude nafocen s příliš velkým úhlem. Je 
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na něm vidět značná vertikální paralaxa označená r. Také je vidět, že ani detaily 
pozadí nesouhlasí – například hrana stolu. Z těchto důvodů se ani nezobrazí jako 
3D obraz a působí rušivým dojmem. Při delším pozorování bychom místo 3D 
obrazu získali jen bolest hlavy, protože oči by nedokázaly korektně zaostřit,
a nevýrazný prostorový vjem. 

Obrázek 5.4: Osy kamer natočené k sobě

Obrázek 5.5: Výsledný špatně nafocený obrázek – paralaxa
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5.3.3 Osy fotoaparátů rovnoběžné

Bod konvergence leží nekonečně daleko před objektivy. Toto je obvykle 
nejlepší způsob snímání. Pokud bychom zmenšili vzdálenost h na nulu, tak 
splynou osy obou fotoaparátů. Použitím této techniky vertikální paralaxa 
nevzniká. Vzniká pouze žádaná horizontální paralaxa. Vzdálenost fotoaparátů d
určuje horizontální paralaxu, a tím i velikost prostorového vjemu. Tato metoda je 
nejpoužívanější právě z důvodu jednoduchosti (stačí nastavit snímače paralelně)
k dosažení dobrého prostorového vjemu.

Vzdálenost h mezi snímači určuje velikost horizontální paralaxy, a tím 
i velikost prostorového vjemu. Velikost horizontální paralaxy se nesmí dostat 
přes určitou hranici. Za touto hranicí dochází k potlačení prostorového efektu, 
více v následující podkapitole.

Obrázek 5.6: Osy kamer rovnoběžné

5.4 Zobrazování

5.4.1 Paralaxa

Když dále v textu budu mluvit o paralaxe, je vždy myšlena horizontální 
paralaxa. Pokud by se jednalo o vertikální, bude to výslovně uvedeno. 

V literatuře [11] se uvádí, že by scéna měla být za rovinou displeje, 
protože se tak předejde možným problémům s tím, že by objekty vystupující 
před displej byly ořezány jeho rámečkem. Tím by docházelo k narušování, až 
k úplnému potlačení, prostorového vjemu, neboť jsme zvyklí, že vystupující 
objekt (z displeje) nemůže být blíže než objekt (rámeček displeje), který ho 
zakrývá.

Na velikosti paralaxy závisí, jak se bude pozorovateli jevit výsledný 
prostorový obraz. Pro pohodlné sledování by neměla být příliš velká, záleží ale 
na pozorovací vzdálenosti. Zdroj [11] uvádí, že by velikost paralaxy neměla 
překročit 1,5 . Diplopie (dvojité vidění) však nastává již od mnohem menší 
hodnoty, a to od 20 úhlových minut. Nesmí se opomenout skutečnost, že oči 
vždy akomodují (ostří) na rovinu displeje, ale konvergují podle paralaxy 
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v obraze. Ve skutečném světě oko vždy konverguje na zaostřený bod. Právě 
v rozdílném způsobu konvergence se liší stereoskopické zobrazení od obvyklého 
vnímání světa.

Při pozorování stereoskopického obrazu pracují oční svaly jinak než 
obvykle, což právě může vést k již dříve zmiňované bolesti hlavy nebo únavy očí.
Čím větší je rozdíl mezi akomodací a konvergencí, tím více musí oční svaly 
pracovat a tím dochází k únavě očí. Tento stav je někdy označován jako rozbití 
akomodace a konvergence.

Pokud vzdálenost od roviny displeje zůstane konstantní a bude se měnit 
velikost paralaxy, tak od určité velikosti dojde k nechtěnému namáhání očí, které 
se bude dále zvětšovat. Maximální velikost paralaxy je pro každého člověka jiná. 
Navíc oči se dají postupně vytrénovat, tudíž nelze přesně stanovit maximální 
velikost paralaxy. Proto je třeba při vytváření volit spíše menší hodnoty paralaxy, 
aby výsledný obrázek byl dostupný širšímu okruhu diváků. Zvláštností je, že 
pokud zvětšíme vzdálenost pozorovatele od roviny displeje, dokáže oko velmi 
dobře zaostřit i při značně velké paralaxe. Tohoto jevu využívají například kina 
IMAX.

Paralaxy může být několik druhů: nulová, pozitivní, pozitivní divergující 
a negativní.

 nulová – Optické osy očí se protínají na displeji, takže oči konvergují 
na displej a všechny body s nulovou paralaxou se budou pozorovateli jevit 
v rovině displeje. (obrázek 5.8a)

 pozitivní – Nejvhodnější pro zobrazování prostorových scén. Oči konvergují 
až za rovinou displeje, takže objekt s pozitivní paralaxou bude zobrazen 
v rovině za displejem.  (obrázek 5.8b)

 pozitivní divergující –  Obecně nevhodné, neboť oči nejsou na divergenci 
v reálném světě zvyklé. K divergenci v reálném světě totiž nedochází. Bod 
konvergence se totiž nachází v rovině za očima. Protože oči se vždy snaží 
konvergovat, je nutné se vyhnout situacím, kde divergence vzniká. Pokud 
vznikne, dojde k namáhání očnicových svalů a následně k bolestem očí.
(obrázek 5.8c)

 negativní – Podobná jako pozitivní paralaxa, ale objekt bude zobrazen před 
rovinou displeje. Využívá se pro vytvoření efektu předmětu letícího mezi 
diváky. Při krátkodobém zobrazení může mít předmět velkou paralaxu bez 
toho, aby divák pociťoval diskomfort spojený se změnou konvergence očí. 
Negativní paralaxa je citlivá na ořez svislými stranami displeje více než 
vodorovnými. (Obrázek 5.7d)

Obrázek 5.7: Druhy paralaxy: a) nulová; b) pozitivní; c) pozitivní divergující; 
d) negativní [11]
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5.4.2 Pozorovací vzdálenost

Pozorovací vzdálenost a velikost displeje spolu úzce souvisejí. Lze si 
snadno představit, že obrázek připravený na prohlížení z půlmetrové vzdálenosti 
na monitoru bude vypadat jinak při pohledu ze vzdálenosti 10 m při promítání 
na plátno s třímetrovou úhlopříčkou.

S rostoucí vzdáleností pozorovatele od plátna oči lépe snášejí rozdíl mezi 
akomodací a konvergencí, ale dochází také ke zvětšení plastičnosti vjemu. 
Předmět se bude jevit hlubší, nebo naopak vyšší (zde záleží na tom, jestli bude 
použita pozitivní, nebo negativní paralaxa). Tato závislost je lineární, takže 
pokud se bude jevit předmět ze vzdálenosti dvou metrů jako metrový, tak 
ze vzdálenosti čtyř metrů se bude jevit jako dvoumetrový (obrázek 5.8). V praxi 
to může znamenat, že pro diváky v předních řadách může být vjem málo 
výrazný a pro diváky v zadních řadách bude naopak přehnaný.

Obrázek 5.8: Závislost velikosti hloubkového vjemu na vzdálenosti pozorovatele [11]

5.4.3 Ghosting

Pokud dojde k tomu, že levé oko vidí část obrazu určeného pro pravé oko, 
dochází k jevu označovanému jako ghosting, respektive crosstalk. Tento jev 
nastává nejčastěji u pasivní, případně aktivní projekce. U pasivního zobrazení 
například tak, že jsou použity nekvalitní nebo špatně seřízené polarizační filtry 
u projektorů nebo brýlí. Dochází tak k tomu, že propouští část světla jiné
polarizace. 

U aktivního zobrazení je problém obdobný. Může docházet například 
k drobným zpožděním v synchronizaci, nebo se projevuje setrvačnost CRT 
monitoru. Barvivo emituje světlo ještě chvíli poté, co dopadne elektron 
na mřížku. Touto chybou jsou nejvíce postiženy zelené odstíny barev. Výsledkem 
ghostingu je zhoršení prostorového vjemu a zmatený divák, který netuší, jestli je 
chyba v něm, nebo v technickém vybavení kina.

Ghosting lze eliminovat důsledným a dokonalým seřízením polarizačních 
filtrů na projektorech a výběrem kvalitních polarizačních brýlí – levá a pravá část 
musí propouštět jen světlo polarizované v příslušné rovině. Projekční plátno též 
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nesmí měnit rovinu polarizace. Pro LCD brýle u aktivního zobrazení platí, že  
v zavřeném stavu nesmějí propouštět žádné zbytkové světlo. Monitor by měl mít 
co nejkratší dobu dosvitu.

Celkový výsledek jde ovlivnit změnou snímkové frekvence a korekcí 
zelených odstínů barev. Celkově se dá říct, že výsledek bude více patrný s větší 
velikostí paralaxy a u kontrastních obrazů.

5.5 Sestavení obrazu

Barevný obrázek v počítači obvykle vzniká smícháním tří základních barev 
– červené (R), zelené (G) a modré (B). Podle základních barevných složek se
nazývá zkratkou pocházející z počátečních písmen anglických slov označujících 
tyto barvy – RGB. Smícháním těchto barev se dá vytvořit libovolná jiná barva. 
Proto se u obrázků často využívá kódování barvy pomocí těchto tří barev.

Po načtení takového obrázku, nejčastěji ve formátu JPG nebo PNG, 
do programu Matlab se vytvoří pole koeficientů s rozměry shodnými s rozměry 
obrázku. Toto pole však není na rozdíl od černobílého obrázku jednorozměrné, 
ale každá barevná složka má svou vlastní matici koeficientů. Vznikají tedy 
submatice koeficientů s rozměry obrázku pro každou barevnou složku –
výsledkem je třídimenzionální matice. Právě této vlastnosti se při vytváření 
anaglyfů využívá.

Prvním krokem je nafocení dvou snímků navzájem posunutých, jako je 
vidět na obrázku 5.9.

Obrázek 5.9: Posunuté obrázky

Obrázek 5.10: Obrázky po odstranění barevných složek



Binokulární vidění a výroba anaglyfů

36

Druhým krokem je už vlastní vytvoření anaglyfu. Základní myšlenka je vzít 
z jednoho obrázku pouze jeho červenou (R) složku a tu spojit se složkami 
zelenou a modrou (GB) z druhého obrázku. Na obrázku 5.10 jsou vidět obrázky, 
kde ten levý je tvořen pouze červenou složkou a pravý je tvořen zelenou 
a modrou složkou. Pokud tyto dva obrázku jsou spojeny, tak výsledkem je opět 
třísložkový (RGB) obrázek, který má červenou složku posunutou proti zbývajícím 
(zelené a modré).

Na obrázku 5.11 je vidět výsledek spojení obrázků 5.10. Je patrné, že 
posun je pouze v horizontální rovině – to znamená, že zde není přítomna 
vertikální paralaxa. Obrázky byly nafoceny pomocí metody snímání 
s rovnoběžnými osami snímání (jedním fotoaparátem), takže vznik vertikální 
paralaxy by znamenal nedodržení rovnoběžnosti optických os. Při srovnání 
s obrázkem 5.5 je vidět, že nedochází k vertikálnímu posunu, a ani k deformaci 
hran stolu.

Obrázek 5.11: Výsledný anaglyf

5.6 Použité přístroje

Pro získávání vlastních fotografií a z nich vzniklých anaglyfů jsem používal 
fotoaparát dnes již neexistující značky Konica-Minolta DiMAGE Z3 (firma tohoto 
jména existuje, ale fotoaparáty již nevyrábí), stativ Hama Gamma 74
a pojezdové sáňky Manfrotto 454 od stejnojmenné firmy určené původně pro 
focení makrofotografií. S těmito přístroji lze pak snadno zkoušet, jaká velikost 
posunu (a tedy horizontální paralaxy) je nevhodnější pro danou vzdálenost.
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5.6.1 Fotoaparát

Jak již bylo výše zmíněno, použil jsem fotoaparát Konica-Minolta DiMAGE 
Z3 s následujícími parametry:

Konica Minolta DiMAGE Z3

Typ snímače CCD 
Rozlišení snímače (Mpix) 4 Mpix
Velikost snímače (úhlopříčka) 1/2.5"

Poměr stran snímače 4:3
Optický stabilizátor obrazu ano

Světelnost objektivu 2,8–4,5 
Hodnocení světelnosti běžná

Zoom optický (x) 12x
Zoom digitální (x) 4x 
Ohnisková vzdálenost (mm) 35–420 mm

Velikost snímků (v pixelech) 2272 x 1704, 1600 x 1200, 1280 x 960, 
640 x 480

Rozsah expozičních časů (s) 1/1000–30 s

Rozsah ISO 50–400

Hmotnost (g) 335 g 
Rozměry (š x v x h) mm 108,5 x 80 x 83 mm

Obrázek 5.12: Konica-Minolta Z3

Fotoaparát je již starší, ale přesto jeho 4 Mpix snímač za dobrých 
světelných podmínek zaručuje kvalitní fotografii. Rozměr výsledných fotografií je 
2272 x 1704 pixelů.

5.6.2 Stativ

Pro zajištění stability a přesného umístění jsem používal stativ Gamma 74
od firmy Hama. V kombinaci s pojezdovými sáňkami se dala jednoduše 
nastavovat vzdálenost mezi jednotlivě pořízenými snímky a dodržela se 
vodorovnost snímání.
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Obrázek 5.13: Stativ Hama Gamma 74

5.6.3 Pojezdové sáňky

Díky tomuto pojezdu, původně určeném pro profesionální tvorbu 
makrofotografií, v kombinaci se stativem bylo možné přesně nastavovat posun 
mezi jednotlivými snímky (obrázek 5.14). Vzdálenost se nastavuje otáčením 
postranních šroubů. Šroub v horní části se používá pro aretaci pojezdu. Stupnice 
je ocejchovaná po milimetrech, takže vzdálenost mezi jednotlivými snímky se dá 
nastavit velice přesně. Přesnost nastavení je důležitá v případě sledování 
subjektivní kvality zobrazení 3D obrazu v závislosti na vzdálenosti jednotlivých 
snímků od sebe. Z mých experimentů vychází závěr, že pro malé vzdálenosti 
(cca od 30 cm do cca 2 m) je důležitější přesné nastavení – 5 mm vytvoří 
znatelný rozdíl ve vnímání kvality výsledného obrazu. Pro vzdálenější předměty 
přesnost již kritická není – rozdíl 30 mm nezpůsobí subjektivní zhoršení 
prostorového vjemu v obraze. 

Obrázek 5.14: Pojezdové sáňky Manfrotto 454

5.7 Snímání pomocí dvou fotoaparátů

Pro snímaní dynamických dějů je ovšem snímání za pomoci manuálního 
posuvu fotoaparátu velmi nevhodné. Proto se používají speciální držáky, na které 
jdou umístit dva fotoaparáty či kamery. Při použití dvou snímačů se používá 
v drtivé většině případů metoda, kde jsou optické osy snímačů rovnoběžné. 
U poloprofesionálních zařízení se rovnoběžnost ověřuje a případně koriguje 
pomocí kontrolních obrazců. Profesionální zařízení mají v sobě integrované dva 
objektivy, v tomto případě kalibrace pochopitelně odpadá.



Binokulární vidění a výroba anaglyfů

39

Obrázek 5.15: Dva fotoaparáty se současným snímáním

Ve většině případů se kvůli rozměrům fotoaparátů nepodaří splnit 
podmínku, že osy snímačů jsou od sebe vzdáleny 65 mm (což je výše v textu 
zmíněná průměrná vzdálenost středů očí u dospělého člověka). Z tohoto důvodu 
se nedají snímat příliš blízké objekty, na použití v makrofotografii nelze ani 
pomyslet. Toto snímání se tedy hodí pro vzdálenější dynamické scény obzvláště 
u kamer. U fotoaparátů by se muselo zajistit současné sejmutí dynamické scény, 
například ovládacím programem z počítače či dálkovým ovládáním (na trhu je 
dostupné infračervené dálkové ovládání k vybraným modelům). V případě kamer 
se dá záznam synchronizovat za pomoci patřičného střihu ve videoeditačním 
softwaru v počítači.

V zadání diplomové práce byl požadavek na realizaci snímání pomocí dvou 
fotoaparátů. Po konzultaci s vedoucím práce jsme se dohodli na tom, že toto 
nebude realizováno z důvodu nedostupnosti vhodných technických prostředků. 
Konkrétně hlavně kvůli absenci vhodného držáku dvou fotoaparátů.
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6. PROGRAM ANAGLYF

Popis funkce programu Anaglyf v prostředí Matlab

Tento program byl napsán pro jednoduchou výrobu anaglyfů v prostředí 
Matlab. Obsahuje grafické rozhraní (GUI) pro snadnou a rychlou výrobu 
anaglyfů. Program byl napsán v Matlabu verze 2008b a měl by být funkční 
na verzích Matlabu 2007a a novějších. Starší verze při pokusu o načtení 
grafického rozhraní vypíší množství chyb. Důvodem je zřejmě změna 
v knihovnách pro grafické rozhraní v novějších verzích.

Program má hlavní okno, na němž se nacházejí veškeré ovládací prvky.
Hlavní okno je vidět na obrázku 6.1 po startu programu a na obrázku 6.2 po 
načtení vstupních obrázků a vytvoření anaglyfu.

Obrázek 6.1: Hlavní okno programu
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V horní části okna je menu, ve kterém se nachází jednoduché menu: pro 
informaci o programu (about) a nápověda. Pod menu se nacházejí dvě okna, 
do kterých se načítají obrázky pro levou a pravou stranu výsledného obrazu. 
Načtený obrázek je vždy zmenšen a uložen do globální proměnné pro další 
zpracování. V pravé části hlavního okna jsou volby pro nastavení zpracování 
obrázků.

Mezi tlačítky Otevřít se nachází další tlačítko určené pro prohození levého 
a pravého obrázku. To je aktivní až po úspěšném načtení obou obrázků. Tlačítka
Vytvoř a Edituj se taktéž aktivují až tehdy, když jsou oba obrázky úspěšně 
načteny. Volbou Edituj se podrobněji zabývám v následující podkapitole. 

Pod tlačítky Otevřít se nachází třetí okno, ve kterém ze zobrazí zmenšený 
náhled anaglyfu. Tlačítko Save se aktivuje až poté, co je anaglyf vytvořen
tlačítkem Vytvoř. Hlavní okno programu po vytvoření anaglyfu je vidět na 
obrázku 6.2.

Obrázek 6.2: Hlavní okno programu s již vytvořeným anaglyfem

Výsledný anaglyf je možné uložit ve dvou formátech. První možností je 
ztrátová komprese JPG, nastavená na výchozí 75% kvalitu, která je vhodná pro 
okamžité prezentace a je velikostně menší. Druhou možností je využít 
bezeztrátovou kompresi PNG. Záleží na tom, zda se ještě bude s výsledným 
obrazem pracovat, či nikoli. Pokud ano, je PNG vhodnou volbou, neboť nedochází 
k degradaci obrazu s každým zpracováním. V případě použití volby Na stejné 
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místo se uloží soubor ve formátu JPG automaticky. Opět se použije předvolená 
75% kvalita. 

6.1 Nastavení v hlavním okně

Program Anaglyf disponuje několika možnostmi nastavení. Uvedu zde 
jednotlivé možnosti a krátký popis k nim.

New figure - Výsledný anaglyf se zobrazí v novém okně. Z okna je 
pak možné obraz přímo vytisknout, uložit či jinak 
editovat. Lze jej též využít pro větší náhled před 
uložením, zdali je výsledný anaglyf dostatečně ostrý 
a nepostrádá hloubku vjemu, nebo pro rychlý výběr 
nejlepšího anaglyfu, pokud je k dispozici více fotografií.

Srovnat velikost - Slouží ke srovnání velikostí levého a pravého obrázku 
při jejich rozdílných velikostech. Protože pro různé 
velikosti obrázků nelze použít algoritmus pro výrobu. 
Zatržením tohoto políčka se rozměry levého obrázku 
srovnají na rozměry pravého.

Sub-images - Po vytvoření anaglyfu zobrazí v nových oknech 
červenou a modrou složku výsledného anaglyfu.

Na stejné místo - Při kliknutí na tlačítko Save program uloží vytvořený 
anaglyf na stejné místo jako, je umístěn levý obrázek. 
Nezobrazí se tedy dialogové okno s dotazem, kam 
soubor uložit. Obrázek se bude jmenovat stejně jako 
levý obrázek, jen bude mít předponu „anaglyf_“. Uloží 
se ve formátu JPG.

6.2 Funkce edituj

Tato funkce slouží k úpravě fotografií, které nebyly správně nafoceny. Dá 
se zde například částečně korigovat vertikální paralaxa nebo posun fotoaparátu 
vzniklý focením bez stativu. Do tohoto režimu je možné se dostat za pomoci 
tlačítka Edituj v hlavním okně po načtení obou obrázků. Obrázky mohou být 
i stejné, tudíž se dají vytvořit stereogramy z jednoho obrázku. 

Hlavními ovládacími prvky jsou dva posuvníky společně s editačním polem. 
Těmito posuvníky se oba obrázky proti sobě posouvají v požadovaném směru. 
Korekce posunu může být maximálně 100 px v každém směru, což je dostatečně 
vysoká hodnota i pro vytvoření anaglyfu z jednoho obrázku. Protože se obraz 
vzájemně posouvá, na okrajích vznikají barevné pruhy. Je to dáno tím, že 
posunem obrázku např. doprava se ořízne pravá část jedné vrstvy (např. 
červené) a v levé části obrázku zůstane část druhé vrstvy (modrozelená) nekrytá 
vrstvou první (červená) – tím vznikne v levé části obrázku modrozelený pruh, 
který působí rušivě. Proto se tento pruh ve výsledném obraze ořízne. Výsledný 
obraz je tedy menší o hodnotu posunu v každém směru. Toto platí obdobně pro 
ostatní směry. Tlačítko Zpět slouží pro návrat do hlavního okna programu.
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Volba Na stejné místo a tlačítko Save mají stejnou funkci, která již byla 
popsána v předešlé podkapitole.

Pro jistou náročnost výpočtu je nutné vzít v úvahu to, že při klikání 
na posuvník se obraz posune pouze o jeden pixel, tudíž je nanejvýš vhodné tuto 
možnost posunu použít pro jemné doladění pozice obrázků a editovací políčka 
využít pro hrubý posun. Při rychlém klikání na posuvník dochází jakoby 
k zamrznutí programu – stane se to, že se spočítá nejdříve první pozice, pak 
další a další. V kombinaci s jednopixelovým posunem to však vypadá, že se 
neděje nic.

Obrázek 6.3: Okno funkce edituj
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7. ZÁVĚR

Zhodnocení a doporučení

V první části své práce byly rozebrány základy lidského zraku. Pojednání je 
z větší části zjednodušený pohled na fungování základních jevů souvisejících 
s lidským zrakem z lékařského hlediska. Na těchto znalostech jsou postaveny 
další části práce popisující jednotlivé metody pro snímání obrazů a jejich 
prezentaci s využitím vhodné metody. 

Druhá část práce je věnována podrobnějšímu popisu možností prezentace 
prostorových obrázků, včetně rozboru vhodnosti jednotlivých metod podle 
situace.

Jednotlivým vlastnostem, jež ovlivňují výsledný trojrozměrný dojem 
z obrázku, je věnována další kapitola. V ní jsou popsány jednotlivé možnosti 
snímání, druhy paralaxy a další jevy mající vliv na kvalitu obrázku. Rozebrán je 
tam také princip výroby anaglyfu.

Poslední část tvoří informace o programu na výrobu anaglyfu. Zde jsou 
popsány jednotlivé možnosti nastavení a jejich vliv na výsledný obraz. V příloze 
je uvedena část kódu hlavní funkce programu zodpovědná za samotné vytvoření 
anaglyfu. 

Pro správné vytváření stereoskopických obrazů je nutno dodržet několik 
podmínek. Jiné zásady jsou samozřejmě pro domácí použití, jiné pro 3D kina 
IMAX a zcela jiné pro využití v robotice. Navíc je vnímání prostoru velmi 
subjektivní a různí lidé mohou považovat různá nastavení za ideální. 
Nejdůležitější zásadou je však mít při fotografování osy fotoaparátů rovnoběžně, 
aby nedošlo ke vzniku vertikální paralaxy. Další důležitou zásadou je celková 
ostrost obrazu. Pokud nebude ostrý, oko nemůže správně zaostřit a nedojde ke 
kvalitnímu prostorovému vjemu. Stejná situace nastane i při příliš vysoké 
hodnotě horizontální paralaxy. Ve všech případech se po čase dostaví únava očí 
přecházející až k bolestem hlavy. Pro každé konkrétní snímání se tedy musí
uvažovat o celkovém postavení scény a fotoaparátu. Pro nejlepší prostorový 
vjem se mi osobně osvědčila hodnota horizontální paralaxy mezi dvaceti až 
osmdesáti pixely.
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9. SLOVNÍK POJMŮ

Vysvětlení některých použitých výrazů

2D – dvojrozměrný obraz, například fotografie. V kartézském systému souřadnic 
je popsán osami x, y. 

3D – třírozměrný obraz popsaný v kartézských souřadnicích osami x, y, z. 
Takovéto objekty mají svůj objem. Též se používá k označení technik, 
které zobrazují zdánlivě třírozměrné objekty na dvojrozměrném médiu, 
nejčastěji monitor, promítací plátno a podobně.

Camera obscura – je optické zařízení používané jako pomůcka malířů
a předchůdce fotoaparátu. Camera obscura je v principu schránka (třeba 
i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po 
průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protější stěně. 
Promítalo-li se na papír, mohl malíř obraz jednoduše obkreslit. Výhodou 
této techniky bylo zachování perspektivy a tím větší realističnost 
výsledného obrazu.

Fovea – je středová část sítnice, tenká a prohloubená, jež obsahuje výlučně 
čípky a je místem nejostřejšího vidění.

GUI – z anglického graphical user interface, tedy grafické uživatelské rozhraní.

Osa fotoaparátu – optická osa jeho objektivu. Přímka procházející středem 
objektivu.

Paralaxa – úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru 
k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také označuje zdánlivý rozdíl 
polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst.
U fotoaparátu se paralaxou rozumí úhel mezi osou hledáčku a objektivu. 
Tento jev komplikuje pořizování fotografií (nejvíce kompozic se vzdálenými 
i blízkými objekty), protože v hledáčku se zobrazuje částečně jiný pohled 
na scénu než v objektivu. Tento jev se neprojevuje u zrcadlovek, protože 
je v hledáčku zobrazován obraz přímo vytvořený objektivem (paralaxa je 
zde nulová). [3]

RGB – Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob 
míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde 
o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor 
zobrazuje i v naprosté tmě).
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10. PŘÍLOHY

Část zdrojového kódu, vytvořené anaglyfy

A. Ukázka  zdrojového kódu

function Run_Callback(hObject, eventdata, handles)
checkboxStatus = get(handles.SameSize,'Value');
if(checkboxStatus)                              
    SizeImage_2 = size(handles.Image_2);% zjisti rozmery obrazku
    handles.Image_1 = imresize(handles.Image_1,SizeImage_2(1:2)); % zmensi 
prvni soubor na velikost druheho
end
SizeImage_1 = size(handles.Image_1);    % zjisti rozmery 1. obrazku
SizeImage_2 = size(handles.Image_2);    % zjisti rozmery 2. obrazku
if ((SizeImage_1(1) == SizeImage_2(1)) && (SizeImage_1(2) == 
SizeImage_2(2))) % porovna velikosti, pokud jsou stejne, pokracuje se
    r = zeros(SizeImage_1);             % priprava matice
    gb = zeros(SizeImage_1);            % priprava matice
    r(:,:,1) = handles.Image_1(:,:,1);  % nacteni R casti obrazku
    gb(:,:,2:3) = handles.Image_2(:,:,2:3); % nacteni GB casti obrazku
    handles.anaglyph = r + gb;          % secteni dvou podobrazu
    axes(handles.Picture_3);            % aktivuje okno
    image(uint8(handles.anaglyph));     % zobrazi vysledny anaglyf
    axis off;                           % vypne osy
    checkboxStatus = get(handles.NewFigure,'Value');    % zjisti, pokud 

bylo zaskrtnuto poclicko new figure
    if(checkboxStatus)
        figure();                       % nova figure
        image(uint8(handles.anaglyph)); % zobrazi vysledek
        axis off;                       % vypne osy
    end
    checkboxStatus = get(handles.SubImages,'Value');        
if(checkboxStatus)
        figure();                       % zobrazi R a GB cast souboru
        image(uint8(r));
        axis off;
        figure();
        image(uint8(gb));
        axis off;
    end
    set(handles.SaveImage,'Enable','on');   % zapne tlacitko "Ulozit"
    set(handles.StatusText,'ForegroundColor',[0 0.6 0.4]);
    set(handles.StatusText,'String','Anaglyf úspěšně vytvořen!');
    set(handles.StatusText,'FontSize',16);  % zobrazi text
else
    set(handles.StatusText,'FontSize',16);  % zobrazi text
    set(handles.StatusText,'ForegroundColor',[1 0 0]);
    set(handles.StatusText,'String','CHYBA: Různá velikost obrazků!');
    return
end
guidata(hObject, handles);



Binokulární vidění a výroba anaglyfů

48

B. Vytvořené anaglyfy

Obrázek 10.1: Vytvořený anaglyf #1
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Obrázek 10.2: Vytvořený anaglyf #2
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Obrázek 10.3: Vytvořený anaglyf #3
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Obrázek 10.4: Vytvořený anaglyf #4
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Obrázek 10.5: Kouzlo s anaglyfem (zdroj www.tridakt.cz)


