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Svetlo a farba

▪Elektromagnetické vlnenie

▪Svetlo
▪Viditeľná časť spektra v rozsahu 360nm –

780nm

▪Spektrálne, čisté farby
▪Viditeľné farby v rozsahu svetla

▪Vymenujte čisté farby



Svetlo a farba

▪Čisté farby

▪ Fialová (magenta – M)

▪ Modrá (blue – B)

▪ Modrozelená (cyan – C)

▪ Zelená (green – G)

▪ Žltá (yellow – Y)

▪ Červená (red – R)



Skladanie farieb

Aditívne▪

Subtraktívne▪



Aditívne skladanie farieb

Skladaním▪ farieb sa
výsledok zosvetľuje

Aký▪ farebný model ho 
využíva?



Aditívne skladanie farieb

▪Skladaním farieb sa
výsledok zosvetľuje

▪ Aký farebný model ho 
využíva?

▪ RGB



Subtraktívne skladanie farieb

▪Skladaním farieb sa
výsledok stmavuje

▪Aký farebný model ho 
využíva?



Subtraktívne skladanie farieb

Skladaním▪ farieb sa
výsledok stmavuje

Aký▪ farebný model ho 
využíva?

CMY▪



Farebné modely

HW • orientované

RGB,CMY,CMYK,televízne• normy

Užívateľsky• orientované

HLS,HSV,HSI•

Vnemovo• rovnomerné (perceptually uniform)

CIE • Lab,Luv,WUV

iné•

XYZ,Oponent,TSV,LUX,YES• ,…



RGB
▪najznámejší model

▪primárnymi farbami modelu RGB sú

▪R- red

▪G- green

▪B - blue

▪ostatné farby pomocou aditívneho
skladania farieb

▪vytvárame sekundárne farby

▪reprezentovaný RGB kocou

▪kde v RGB sa nachádzajú farby
zodpovedjúce odtieňom šedej?



image=▪ imread (‘peppers.png’);

R=image(:,:,▪ 1);

G=image(:,:,▪ 2);

B=image(:,:,▪ 3);

▪ F1=cat(3,G,R,B);

▪ F2=cat(3,B,R,G);

▪ F3=cat(3,B,G,R);

figure▪ ();

subplot▪ (2,2,1); imshow (image); title(‘original RGB’);

subplot▪ (2,2,2); imshow (F1[]); title(‘GRB’);

subplot▪ (2,2,3);imshow(F2[]); title (‘BRG’);

subplot▪ (2,2,4);imshow(F3[]); title(‘BGR’);



CMY

tlačiarne▪

subtraktívne▪ skladanie farieb

M+Y=▪

C+Y▪ =

C+M=▪



CMY
tlačiarne▪

subtraktívne▪ skladanie farieb

M+Y= R▪

C+Y▪ = G 

C+M= B▪

komplementárny▪ model

C= ▪ 1-R

M=▪ 1-G

Y=▪ 1-B



Užívateľsky orientované modely

▪analógia s maliarskym plátnom

▪Prečo?



Užívateľsky orientované modely

▪analógia s maliarskym plátnom

▪ (odtieň,sýtosť,jas)

▪nelineárny prevod z/do RGB

▪ tvar: kužeľ (aj dvojitý), ihlan, niekedy valec

▪HLS, HSV, HSI



HSV
definuje▪ farby pre človeka prirodzeným spôsobom

hue ▪ 0-360° ( 0° 120°240°)

saturation▪

value▪

Problém▪ ?



Modely triedy Y

modely▪ pre televíziu a video techniku

YUV, YIQ, ▪ YCbCr, YCC

▪Y- jasová zložka

oddelená▪ od farebných

časť▪ informácie môže byť vynechaná z dôvodu
redukcie prenášaných údajov



CIE XYZ

▪CIE 1931 - medzinárodná 
komisia pre svetlo

▪nová trojica primárnych farieb 
X,Y,Z

▪ nereálne, supersaturované

▪všetky farby sa dajú vytvoriť 
pozitívnou kombináciou X,Y,Z

▪Y zodpovedá intenzite L



Vnemovo rovnomerné modely
▪CIE UVW

▪CIE Yu’v’ 

▪CIE L*u*v*

▪CIE L*a*b*



L*a*b

úplne▪ nezávislý model

nezávislosť▪ na zariadení

▪a

▪b

▪L



L*a*b

úplne▪ nezávislý model

nezávislosť▪ na zariadení

a:▪ od zeleno-modrej po červeno-purpurovú

b:▪ od modro-purpurovej po zeleno-žlto-
červenú

▪L svetlosť (Lightness): 0-100

úplne▪ oddelená od farebnej zložky



Konverzie YCbCr

RGB=imread(‘peppers.png’)

YCBCR=rgb2ycbcr(RGB);



Konverzie YUV

I= imread('peppers.png'); 
[i,j,k] = size(I); 

CONVERTER = [0.299   0.587   0.114 
-0.14713   -0.28886   0.436 
0.615   -0.51498   -0.10001]; 

for row = 1:i 
for col = 1:j 

RGB = [ I(row, col, 1) I(row, col, 2) I(row, col, 3)]; 
YUV = CONVERTER * double(RGB); 
O(row, col, :) = uint8(YUV); 

end 
end 



Konverzie HSV

RGB = imread('peppers.png');
HSV = rgb2hsv(RGB); 
RGB=reshape(ones(64,1)*reshape(jet(64),1,192),[64,64,3]); 
HSV=rgb2hsv(RGB);
H=HSV(:,:,1); S=HSV(:,:,2); V=HSV(:,:,3);
subplot(2,2,1), imshow(H)
subplot(2,2,2), imshow(S)
subplot(2,2,3), imshow(V)
subplot(2,2,4), imshow(RGB) 



Gamut (rozsah)
Čo je to gamut?▪

Priestor farieb ▪
dosiahnuteľných 
(zobraziteľných ) 
daným zariadením



Gamut mapping
každý▪ farebný priestor je ohraničený

gamut ▪ určuje dosiahnuteľnú oblasť farieb v 
danom farebnom priestore

zladenie▪ farebných priestorov od vstupu cez
všetky medzistupne až po konečný výstup, 
pri ktorom sú farby, kotré nie je možné
zobrazit ̌ prevedené do farieb, ktoré sa
zobrazit ̌ dajú



Gamma korekcia
▪vyjadruje sa číselne

▪nelineárna operácia γ 
vyjadruje nelinearitu 
reprodukcie svetla

▪Gamma bez korekcií

▪ 1, rovná čiara



Gamma korekcia na monitore

odporúča▪ sa 2,2

▪ pre svetlejšie zobrazenie už
monitor musí obraz
výraznejšie upraviť. To môže
viesť ku stratám v kvalite

ak▪ je menšia:

obraz▪ oveľa svetlejší a s 
jasnejšími tieňami



Gamma korekcia
http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/gamma.html

http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/gamma.html


Úloha 1 - vytvorte funkcie

Intenzita• (obr) 

vytvorte• obrázok -> 

Z • neho vytvorte obrázok intenzít:
intensity = 0.299*Red + 0.587*Green + 
0.144*Blue 

SkladanieA• (farba1,farba2, vaha1, vaha2) 

• Aditívne skladanie farieb (farba1, farba2) 

• Skladanie s váhou pre dané farby (vaha1, 
vaha2) 

Vytvorte• farby horného obrázka skladaním
R,G a B (tyrkisová, žltá, fialová) 

Konverzia• (obr1)

Preve• ďte obrázok co CMY 


