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D z i e k a n a t 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Łukasza Dąbały 

 

temat: „Estimation and application of depth information in generation of view dependent 

effects in digital image synthesis". 

  

 

promotor – prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

 

dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie 

  

dr hab. inż. Krzysztof Murawski, prof. Wojskowej Akademii Technicznej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


 



Rodzaj pracy- rozprawa doktorska 

Autor – mgr inż. Łukasz Dąbała 

Promotor-prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita   

Tytuł pracy:” Estimation and application of depth information in generation of 

view dependent effects in digital image synthesis". 

 

 Streszczenie 

Celem pracy była analiza dotycząca tworzenia i wykorzystania map 

głębokości. W tym celu stworzono algorytmy korzystające z informacji o 

głębi w celu zwiększenia i polepszenia informacji wizualnej 

prezentowanej widzowi. Stereoskopia oraz śledzenie twarzy umożliwiły 

stworzenie symulacji holografii na zwykłym ekranie komputera, która 

może być´ dostępna do każdego użytkownika. Głębia, jako niezależne 

źródło informacji została wykorzystana również podczas analizy jej 

wpływu na percepcje˛ obrazów. Dzięki temu możliwe było stworzenie 

metody, która jest w stanie precyzyjniej przewidzieć miejsca na obrazie, 

które będą przyciągać uwagę widza. Dla nowej technologii light field, 

stworzono nowy algorytm, który jest w stanie szacować wartość 

głębokości dla wielu obrazów jednocześnie. Ma on tę przewagę, że 

informacja miedzy poszczególnymi widokami jest uzgadniana, dzięki 

czemu wartości głębokości są ujednolicone we wszystkich widokach. 

Algorytmy zostały porównane z innymi obecnie dostępnymi 

rozwiązaniami. 
























