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ANOTACE 

 

Digitalizace je pojmem, který je fenoménem posledních několika desetiletí. Díky 

digitalizaci jsme schopni ukládat na malém prostoru ohromné množství dat, které je 

v případě potřeby k dispozici takřka okamžitě. Každý, kdo v dnešní době pracuje 

s počítači, se pravidelně setkává s digitálním textem, zvukem, obrazem i videem. Ale jak 

se vlastně tyto informace do digitální podoby vůbec dostanou? Právě na tuto otázku jsem 

se ve své práci pokusil co nejsrozumitelněji odpovědět. S materiály, jež se mi podařilo 

nashromáždit, jsem vytvořil učební texty a zkušební otázky, které, jak věřím, poslouží pro 

podporu výuky v předmětu „Multimediální prezentace a webové technologie“.  

 

Klí čová slova: Digitalizace, digitální obraz, digitální zvuk, digitální video, snímače 

 

 

SUMMARY  
 

Digitizing is conception, which is a phenomenon of the several last decade. Thanks of 

digitizing we are able to store enormous quantity of data on little place and in case of need, 

we can find them practiccaly immediately. Everyone who works with computers is 

meeting digital texts, sounds, pictures and videos. But how it is made that the informations 

goes  to the digital form? Thatś the question which I tried to answer in my task as 

understandable as possible. With materials, which I have accumulated, I made tutorial and 

tests, which, like I hope, will help with education of theme „Multimedial prezentation and 

web technologies“. 

 

Klí čová slova: Digitizing, digital picture, digital sound, digital video, senzor  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AAC  Advanced audio coding 

BMP  formát Microsoft Windows Bitmap 

CCD  Charge coupled device 

CD  Compact disk 

CMOS  Complementary Metal Oxide Semiconductor 

CYGM Cyan, Yellow, Green, Magneta 

DV  Digital video 

DVC  Digital video casette 

EPS  encapsulated PostScript 

FTD  Frame transfer device 

GIF  Graphics Interchange Format 

HD  High definition 

HDD  Hard disk device 

Hz  Herz 

ISO  parametr označující u digitálních fotoaparátů citlivost 

IT  Information technology 

JPEG  Joint Photographic Experts Group 

kHz  kilo Herz 

MB  Mega Byte 

MPEG  formát Motion Picture Experts Group 

Mpix  Mega pixel 

PAM  pulzní amplitudová modulace 

PCM  pulzní kosinova modulace 

PNG  Portable Network Graphic 

RGB  Red, Green, Blue 

RGBG  Red, Green, Blue, Green 

SPL  Sound Pressure Level 

TIFF  Tag image file format 

WAV  Waveform audio format 

WMA  Windows Media Audio 
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1  Úvod 

1.1 Úvod – cíle práce 

 Tak, jak se zrychluje styl života v době ovládané technickým pokrokem, zvyšuje se 

i potřeba co nejúčelněji zpracovávat a uchovávat informace, které musí být v co nejkratším 

možném čase k dispozici. V současnosti je asi nejlepším možným řešením této potřeby 

digitalizace. Je sice faktem, že tato metoda má několik negativních vlastností, ovšem ty 

nemohou převážit klady, které s sebou přináší. Cílem mé bakalářské práce je popsat 

základní principy digitalizace obrazu, zvuku a videa a vytvoření studijního materiálu pro 

účely výuky do formátu použitelného na výukovém portálu rubin.vsb.cz.  

1.2 Vymezení základních pojmů 

1.2.1 Digitalizace 

Jde o proces, při kterém je analogový signál transformován do digitální podoby a 

uložen nejčastěji do počítače.  

1.2.2 Analogový a digitální signál 

Abych mohl vůbec začít s popisem samotného principu digitalizace, musím nejprve 

objasnit termíny analogový a digitální signál.  

 

Obrázek 1 – analogový a digitální signál [17] 

Signál může být buď spojitý, nebo diskrétní, tedy buď analogový, nebo digitální. 

Rozdíl mezi nimi je v počtu stavů signálu. Analogový signál má stavů nekonečně a 

digitální konečně mnoho. Digitální signál je často pouze binárním signálem, přenášené 

hodnoty jsou jen dvě — nula a jednička. V zásadě se dá říci, že signál analogový je spojitý 

jak v čase, tak v oboru hodnot, kdežto signál digitální je v obou případech nespojitý 

(Obrázek 1). 
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1.2.3 Viditelné světlo 

Světlo, je elektromagnetické vlnění šířící se rychlostí přibližně 300 000km/s. To, 

které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra, přesněji řečeno 

elektromagnetické vlnění v rozmezí od infračerveného po ultrafialové (Obrázek 2). Uvnitř 

této oblasti vnímáme záření s určitou vlnovou délkou jako barvu.  

 

Obrázek 2 – viditelné světlo a jeho barevné vyjádření [18] 

 Nejdůležitější charakteristiky popisu světla jsou kromě frekvence i jas, sytost a 

světlost. Jas (intensity) nám určuje intenzitu světla. Čím je vyšší intenzita světla, tím se 

zdroj jeví jasnější. Sytost (saturation) charakterizuje čistotu barvy světla. Je tím vyšší, čím 

užší je frekvenční spektrum světla. A konečně světlost (brightness), která udává velikost 

achromatické složky ve světle s určitou dominantní frekvencí. [16] 

1.2.4 Zvuk 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno v lidském uchu 

vyvolat sluchový vjem. Frekvence vlnění, které dokáže lidské ucho zachytit začíná kolem 

20 Hz a dosahuje ke 20 kHz. Zdroj vlnění se nazývá zdrojem zvuku a může jím být každé 

chvějící se těleso. Zvuk se od svého zdroje šíří zvukovými vlnami. Zvuky rozdělujeme na 

tóny a hluky podle toho, zda jsou harmonické či nikoli. Každý zvuk, hudební i nehudební, 

se vyznačuje svojí fyzikální intenzitou, se kterou je rovnocenná veličina nazývaná hladina 

intenzity zvuku měřená v dB, a fyziologickou hladinou své hlasitosti. Mimo to se hudební 

zvuky vyznačují ještě frekvencí, která určuje jejich výšku. Třetí základní vlastností zvuku 

je průběh kmitání, ovlivňující jeho zabarvení. [9] 
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2 Proces digitalizace 

2.1 Základní popis 

Jak jsem již uvedl v kapitole 1.2.1, úkolem digitalizace je převod spojitého signálu 

na signál nespojitý. Celý tento proces je tvořen třemi základními kroky, kterými jsou 

vzorkování, kvantování a samotné uložení výsledku v již digitální formě, o což se starají 

zejména ADC - A/D převodníky z anglického Analog to Digital Convertor (Obrázek 3). 

Tento princip je společný pro obraz, video i zvuk, ale způsob jejich získávání má svá 

specifika, která upřesním později. 

 

Obrázek 3 – princip ADC [1] 

2.1.1 Vzorkování 

 Při procesu vzorkování je vstupní analogový signál konvertován na posloupnost 

veličin vyjádřených okamžitými hodnotami původního signálu. V ideálním případě je 

signál vzorkován Diracovým impulsem, reálně potom obdélníkovou funkcí (Obrázek 4). 

Ze spojitého signálu získáme signál diskrétní se spojitou velikostí amplitudy (PAM - 

Pulsní Amplitudová Modulace). Vzdálenost mezi vzorky „Tv“ je perioda vzorkovacího 

signálu. (Rovnice 1) 

 

Obrázek 4 – vzorkování signálu 

fv
Tv

1=           Rovnice 1 

Tv.................... perioda vzorkovacího signálu 

fv .................... vzorkovací frekvence 
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Pro vzorkování je nutné dodržet Shannon- Kotelnikovův vzorkovací teorém, který 

říká, že vzorkovací frekvence fv musí být nejméně 2x větší než nejvyšší modulační 

frekvence fMAX. (Rovnice 2)  

fMAXfv *2≥          Rovnice 2 

fMAX ..................... nejvyšší modulační frekvence 

fv ............................ vzorkovací frekvence 

Laicky řečeno, rozdělíme vodorovnou osu signálu (čas), na rovnoměrné úseky a 

z každého z nich odečteme hodnotu (vzorek). Shannon-Kotelníkův vzorkovací teorém v 

podstatě říká, že nejmenší detail musí být minimálně dvojnásobkem vzorkovací frekvence. 

[2] 

2.1.2 Kvantování 

 Druhým krokem je kvantování. Princip tkví v tom, že se původní amplitudě signálu 

přiřadí nejbližší kvantovací úroveň. Rozhraní tvoří rozhodovací úroveň v polovině mezi 

sousedními kvantovacími úrovněmi. Výšky impulsů se dále nepřenášejí přesně, ale vždy 

jen s celou úrovní (Obrázek 5). Tím se do signálu zanáší chyba, která má vlastnosti šumu a 

nazývá se proto kvantizační šum. 

 

Obrázek 5 – kvantování [2] 

 Zjednodušeně lze říci, že veličina na svislé ose může nabývat pouze celočíselných 

hodnot, ale jak je z obrázku patrné, tento případ je téměř nereálný. Musíme tedy rozdělit 

prostor kolem jednotlivých hodnot na toleranční pásy (v obrázku 5 TP), které nám určí, 

kam odečtená hodnota spadá. Kvantování může být uniformní a neuniformní. Záleží na 

způsobu rozdělení kvantované veličiny. Zatímco uniformní kvantování využívá konstantní 

délku intervalu, jak je tomu například v obrázku, neuniformní využívá délku proměnnou 
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(různě široké TP), což umožňuje zohlednit nerovnoměrné rozložení hodnot měřené 

veličiny. [2] 

2.1.3 Uložení informace 

 Poté co je A/D převodníkem převeden signál do digitální podoby, je třeba tuto 

informaci uložit. Existuje celá řada použitelných formátů souborů, které mohou značně 

ovlivnit kvalitu výsledku. Za základní členění algoritmů použitých při ukládání můžeme 

považovat to, zda jsou ztrátové či bezztrátové a dále, jestli je či není použita komprese.   

Jak již jsem zmínil, základní princip digitalizace jako takové je v zásadě stejný pro obraz, 

zvuk i video. Ovšem její realizace musí být samozřejmě rozdílná. Je jasné, že získání a 

uložení hodnot světla umožňují jiné technické prvky, než zachytávání mechanického 

vlnění ve vzduchu. Vezmu-li v úvahu fakt, že video je vlastně pouhou řadou rychle za 

sebou promítaných obrazů, dovolím si digitalizaci obrazu a videa osvětlit ve stejné 

kapitole, přičemž samostatně proberu tu část, která je rozdílná a sice proces ukládání dat. 

2.2 Digitalizace obrazu a videa 

 Digitální obraz je vždy složen z jednotlivých bodů (pixelů), z nichž každý má svou 

barvu a jejich složením získáme mozaiku obrazu (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 – pixely v digitálním obrazu [3] 

 Asi každý se již setkal s technikou umožňující digitalizaci obrazu a videa, mezi 

kterou patří zejména scannery, digitální fotoaparáty a digitální videokamery, ale málo z nás 

ví, jakým způsobem je docíleno toho, že obraz viditelný naším okem je převeden 

v digitální formě a připraven pro další možné úpravy.  

 Nejdůležitějším prvkem přístrojů umožňujících tuto přeměnu jsou světlocitné 

snímače CCD (Charge coupled device) nebo CMOS. [3] 
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2.2.1 Světlocitné snímače – princip uchování světla 

 Světlocitné snímače jsou fotocitlivé obvody převádějící dopadající světlo na 

elektrický náboj, který je poté měřen a převáděn do digitální podoby. Každý snímač je 

složen z velkého množství samostatných miniaturních světlocitných buněk, které 

zaznamenávají světlo samostatně. Využívá se u nich takzvaného fotoelektrického jevu, při 

kterém jsou částice světla, zvané fotony, pohlceny v atomových obalech, kde předají 

energii elektronům, které se poté přemístí ze základní na energičtější excitovanou hladinu. 

Jelikož fotodioda, obstarávající tuto činnost, zabírá pouze část z celkové plochy pixelu, je 

světlo dopadající na pixel soustředěno do malé plochy fotodiody pomocí tzv. mikročoček.  

Elektrody se naopak chovají jako zrcadlo a světlo odrážejí, neboť jsou obvykle z hliníku. 

Před vlastní expozicí je celý čip vymazán, tedy jsou odvedeny zbývající volné náboje a 

elektrony vzniklé při předchozím osvitu světlem. Každá světlocitná buňka se skládá ze tří 

elektrod odrážejících světlo. Na prostřední elektrody je před otevřením závěrky přivedeno 

kladné napětí, které k sobě při expozici přitáhne uvolněné elektrony. V polovodiči 

zůstávají volné náboje v podobě vodivých děr. Ty jsou přitahovány k záporné elektrodě na 

opačné straně. Postupným zvyšováním napětí na elektrodách se elektrony shromážděné 

pod prostřední elektrodou rovnoměrně přemístí do sousedních světlocitlivých buněk. Tím 

se spustí vyčítání celého čipu. Výstupní zesilovač, umístěný na konci čipu, navýší proud 

elektronů z jedné světlocitlivé buňky na napěťové úrovně (Obrázek 7). 

 

Obrázek 7 – struktura CCD[4] 

 Zjednodušeně řečeno se odečítá rozdíl napětí vzniklý na dvou oddělených vrstvách, 

které jsou doplněny celou řadou filtrů a dalších komponent.  

 Pro lepší názornost přiblížím fungování buněk snímače na velmi oblíbeném 

příkladu. Představme si, že každá buňka je nádoba. Světlo je pro potřeby našeho 

zjednodušení nahrazeno deštěm (Obrázek 8). Buňka pak funguje tak, že se v ní zachytává 
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dopadající déšť po dobu, kdy je odkryta (expozice). Pak už jen stačí změřit, kolik vody se v 

nádobě zachytilo a je hotovo.  

 Protože každá buňka získá informaci o jednom bodu (pixelu) snímaného obrazu, je 

logické, že počet těchto buněk v jednom snímači nám udává maximální rozlišení 

výsledného obrazu. Poté je již zahájen samotný převod el. proudu na konkrétní hodnoty, za 

kterým stojí samozřejmě A/D převodník. Ten vychází z toho, že buňka produkuje určité 

napětí např. 0 - 5mV. Protože výstupem jsou hodnoty v rozsahu 0-255, rozdělí tento člen 

rozsah 0-5mV na 255 dílků a například napětí 2,5mV přiřadí hodnotu 127. 

  

Obrázek 8 – princip snímače [3] 

 V této fázi je možné použít ještě jednu technologii a tou je změna citlivosti 

snímače. Snímač v digitálním fotoaparátu má totiž stále stejnou citlivost, pro kterou je 

schopen vyjádřit množství dopadajícího světla v rozsahu stupnice o určitém konečném 

počtu úrovní, např. 255, z nichž každému odstínu odpovídá jedna hodnota. Absolutní tmě 

odpovídá číslo 0, naprosto bílému bodu 255. Budeme-li exponovat stejným časem a clonou 

snímek při slabším osvětlení, nebude na výsledném obrazu existovat žádný bod, který by 

měl převedenou hodnotu dopadajícího světla vyšší než např. 100. Celý zbývající rozsah je 

nevyužitý, snímek působí tmavým dojmem a nejsou na něm dobře patrné jednotlivé 

detaily. Zdvojnásobíme-li ale citlivost snímače, což není v principu nic jiného než zesílení 

signálu, získáme tak v našem případě obraz, jehož rozsah jasů jednotlivých bodů bude 

nabývat hodnot od 0 do 200. Rozsah převodníku pro změnu citlivosti může posunout buď 

výrobce sám, nebo v lepším případě dá tuto možnost přímo uživateli. Jediným, avšak velmi 

nepříjemným problémem je takzvaná hladina šumu, což je v podstatě nepřesnost 

jednotlivých měření.[3][4][20] 
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2.2.2 Snímání barvy 

Doposud jsem se nezmínil o tom, jak je to s rozlišením jednotlivých barev. Snímače 

jako takové rozlišují pouze intenzitu dopadajícího světla, nikoli jeho frekvenci, která 

určuje barvu. Dá se proto s nadsázkou říci, že tyto buňky jsou barvoslepé. Existuje proto 

několik postupů, umožňujících čipům barevný výstup. První z nich, ze kterého vycházejí i 

všechny následující postupy, je použití barevných filtrů. 

Principem je odfiltrování určité části barevného spektra a propuštění pouze žádané 

frekvence. Například modrý barevný filtr pohltí veškeré světlo, jež neodpovídá vlnové 

délce modré barvy, kterou jako jedinou propustí. Většina čipů pracuje s barevným 

modelem RGB (Obrázek 9), který obsahuje 3 filtry, a sice červený (Red), zelený (Green) a 

modrý (Blue). Vychází tedy z toho, že každá barva se dá reprezentovat jako poměr těchto 

tří základních barev. Negativní stránkou barevného snímku je snížení jasu, neboť část 

fotonů je pohlcena v barevném filtru.  

 

 

Obrázek 9 - RGB barvy a jejich skládání [4]  Obrázek 10 - Bayerův RGB filtr [4] 

 Pixely na CCD čipu tvoří mozaiku obvykle čtvercových buněk, z nichž každá má 

nad sebou barevný filtr. V případě nejčastěji používaného Bayerova filtru (Obrázek 10) je 

složení mřížky čtverců o 2x2 buňkách RGBG, neboli červená, zelená, modrá a opět zelená, 

což nejvíce odpovídá citlivosti oka na zelenou barvu. 

V dalším kroku je složen matný obraz, který je určitými algoritmy převeden na 

výsledný obraz, kdy je barevná informace získána na základě interpolace informace ze 

sousedních buněk (Obrázek 11). Nedostatkem této metody je bohužel nižší rozlišení 

barevné informace. 



Roman Sosna : Principy digitalizace obrazu, zvuku a videa 

 

2009    9 

 

 

Obrázek 11 - Bayerova interpolace [7] 

Kromě standardního RGB filtru existují i další méně používané typy, např. CYGM 

(Cyan - modrozelená, Yellow - žlutá, Green - zelená, Magenta - fuchsiová) dříve 

používaná u některých digitálních fotoaparátů např. značky Canon nebo Nikon nebo 

RGBE (Red - červená, Green - zelená, Blue - modrá, Emerald - zelenomodrá) použitá u 

některých fotoaparátů Sony (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 – barevné modely [4] 

  Jak jsem se již zmínil, i další postup rozlišení barvy vychází z modelu barevných 

filtr ů a je jím řádkové snímání (Obrázek 13). Třířádkové snímače pracují tak, že nad 

každou řádkou je umístěn jeden barevný filtr a tudíž každý řádek zaznamenává jednu 

barvu. Aby tedy snímač získal barvu konkrétního bodu, musí se 3x posunout tak, aby 

požadovaný bod změřila v každém řádku jedna buňka. Toto je přesně princip 

jednoprůchodových stolních scannerů vybavených CCD snímačem. Tato metoda může 

snímat pouze statickou scénu se statickým osvětlením a vyžaduje dlouhou expozici. 
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Obrázek 13 – řádkový snímač [3] 

Další metodou pro získání barevné informace je Multi-Shot, což můžeme volně 

přeložit jako vícesnímkovou digitalizaci. Princip tkví v tom, že snímač neobsahuje žádné 

barevné filtry, které jsou ovšem součástí optické soustavy. Při každé expozici je vyměněn 

barevný filtr se základní barvou a je provedeno snímání, což vede k nutnosti opakovat 

tento proces 3x. Po dokončení je obraz složen elektronicky dohromady. Stejně jako u 

předchozí metody se dá použít pouze pro statickou scénu se statickým osvětlením, ovšem 

velkou výhodou je ve velmi přesném podání barev při nesníženém rozlišení.  

Poslední technologií, kterou zmíním, je Multi-CCD (Obrázek 14), což je pouze 

obměna Multi-Shotu. Rozdíl je v tom, že namísto použití 3 expozic, je využito více CCD 

snímačů. Před každým z těchto snímačů je jeden barevný filtr, ke kterému je přes optický 

hranol přiváděno světlo přicházející z objektivu. Nejběžnější variantou je použití tří CCD 

snímačů při použití barevného modelu RGB. 

 

Obrázek 14 – Multi CCD [3] 
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 Tato technologie má, stejně jako multi-shot, velmi dobrý výsledný obraz, který je 

možné navíc dosáhnout při krátké expozici. Tyto výhody jsou ovšem vykoupeny vyšší 

cenou fotoaparátu, která je dána vyšším množstvím CCD čipů. [3][4] 

2.3 Typy světlocitných snímačů a jejich dělení 

 Světlocitné snímače můžeme rozdělit z několika hledisek, dle použité technologie, 

velikosti, rozlišení, poměru stran, osazení barevných filtrů, způsobu vyčítání a také dle 

tvaru a velikosti jednotlivých světlocitných buněk (pixelů).  

Dle použité technologie se dnes používají tři hlavní typy snímacích čipů, a to CCD, CMOS 

a Foveon X3. 

2.3.1 CCD 

Je to nejčastěji používaný typ senzoru, který měl původně sloužit jako paměťový 

posuvný registr pro ukládání dat. První digitální fotoaparát s CCD čipem byl Fuji DS-1P 

z roku 1988, jenž měl na čipu 400000 pixelů a 16MB interní paměť. V případě CCD čipů 

jsou přes sběrnici vyčítány hodnoty z každého pixelu řádek po řádku. Za sběrnicí následují 

obvody AD převodníku, jež převedou analogový signál z každého pixelu postupně na 

digitální. Nevýhodou těchto čipů je jeho energetická náročnost a pomalost při vyčítání 

pixel po pixelu. 

 

Obrázek 15 - druhy CCD [4] 

Dle tvaru dělíme CCD na lineární a plošné (Obrázek 15). Zástupcem lineárních 

CCD jsou snímače použité ve scannerech, čtečkách čárových kódů, kopírkách a faxech. 

Používají řádkové snímání obrazu a nabízejí tedy jen jednorozměrné snímání. Oproti tomu 

plošné CCD použité ve fotoaparátech či kamerách se používají všude tam, kde je třeba 

získat dvourozměrný obraz okamžitě. Toho je dosaženo spojením několika lineárních čipů. 

Na konci každého sloupce je ještě jeden lineární CCD čip, který je kolmý k těmto 

sloupcům a všechny náboje končí v jednom zesilovači na konci čipu a opakovaně se tak 
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vyčte jeden řádek za druhým. Plošné čipy jsou obvykle obdélníkové s poměrem stran 4:3, 

3:2 či 16:9. 

Jak jsem již psal, v čipu se generuje elektrický náboj podle intenzity dopadajícího 

světla. Ten se musí ze snímače odvést na A/D převodník, který náboj zpracuje. Podle toho, 

jakým způsobem probíhá vyčítání obrazu, dělíme CCD na prokládané a progresivní. 

 

Obrázek 16 – Prokládaný sken [4] 

Prokládané snímače (interlaced) byly původně vyvinuty pro televizní techniku a 

tomu je také přizpůsobena jejich konstrukce (Obrázek 16). Vyčítání zde probíhá po 

řádcích, zvlášť sudých a zvlášť lichých. Snímače jsou otočeny o 90 stupňů, čímž se ve 

skutečnosti z řádků stávají sloupce. U videokamer je tento proces zcela přirozený, ale u 

fotoaparátů je nutno obraz opět spojit. Další nevýhodou je to, že vyžaduje mechanickou 

závěrku a proto není možné použít krátké časy expozice.  

 

Obrázek 17 – progresivní sken [4] 

Progresivní snímače oproti prokládaným zpracovávají obraz najednou, což je sice 

technicky náročnější, ale přináší to veliké výhody (Obrázek 17). Zpracování může probíhat 

dvěma způsoby. Pokud se ze všech buněk najednou odvede náboj do pomocných registrů 

(přenosový registr náboje) a pak se dále sériově zpracovává, jedná se o technologii FTD 

(Frame transfer device), která je v současné době nejlepší, ale také nejnákladnější, tudíž se 
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s ní téměř nesetkáte. Mnohem častější je takzvané řádkové čtení, při kterém se odvádí 

náboj vždy z prvního řádku do pomocného registru, odkud je zpracován branou. Všechny 

řádky se poté přesunou o jeden níže a situace se opakuje, dokud není načten celý obraz.  

Další podstatné dělení snímačů závisí na tvaru světlocitných buněk. Podle nich 

dělíme CCD čipy na klasické, které mají čtvercové či obdélníkové buňky a SuperCCD, 

jejichž buňky mají tvar osmiúhelníku (Obrázek 18). Tento tvar umožňuje lepší rozložení 

buněk, které pak lépe pokrývají plochu celého čipu a tím zůstává méně „hluchých“ míst, 

než u čtvercových buněk. Díky této vlastnosti jsou výhodné pro interpolované snímání. 

[3][4][5] 

 

Obrázek 18 – CCD dle tvaru buněk [4] 

2.3.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

Tyto čipy se vyrábí stejným způsobem jako procesory do počítače, což značně 

snižuje náklady na jejich výrobu (Obrázek 19). Největším rozdílem oproti CCD je, že 

obvody, digitalizující obraz, má u CMOS každá světlocitná buňka u sebe. Digitalizace, 

která se provádí v každé buňce zvlášť, je tedy provedena v jeden okamžik, čímž se snižuje 

doba potřebná pro vyčtení obrazu a tedy i energetická náročnost čipu. Výstup dat z CMOS 

čipu neprobíhá po sběrnici, ale najednou. Vývod dat má totiž každá světlocitná buňka 

zvlášť. Jelikož značnou část čipu zabírají právě obvody umožňující digitalizaci, zůstává na 

světlocitlivou oblast poměrně malá část. To je řešeno jednoduchým způsobem. Každá 

buňka citlivá na světlo nad sebe dostane kromě barevného filtru také miniaturní čočku, 

která soustředí paprsky světla pouze do senzitivního místa. Výhoda rychlosti a energetické 

nenáročnosti je však vykoupena horší citlivostí na světlo. Obvykle však má vyšší 

dynamický rozsah a tím lepší přenos kontrastu než CCD. [4] 
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Obrázek 19 – CMOS čip [4] 

2.3.3 Foveon X3 

Je založen na technologii CMOS. Často je přirovnáván ke klasickému kinofilmu, 

který obsahoval 3 barevné vrstvy. Foveon obsahuje před celým čipem tři vrstvy barevných 

filtr ů a to postupně modrý, zelený a červený, stejně jako u kinofilmu. Světlo o různé 

vlnové délce (tedy barvě) je absorbováno různými vrstvami senzoru. V příslušné vrstvě je 

pak generováno napětí a tím se získá informace o barvě. Ultrafialové záření je 

zachycováno už na povrchu, kdežto infračervené zasahuje do hloubky i tradičního senzoru 

a musí být filtrováno. Každý pixel tedy nese celou barevnou informaci daného místa 

obrazu, to vede k barevně přesnější informaci (Obrázek 20). Nevýhodou tohoto řešení je 

horší citlivost na světlo, které musí projít zároveň třemi filtry a více se ho proto ztratí. [4] 

 

Obrázek 20 - srovnání CCD/CMOS a Foveonu X3 [4] 

Stále jsem se ještě nezmínil o z laického hlediska nejužívanějšm rozdělení snímačů, 

a to podle jejich rozlišení. Většina lidí považuje za rozlišení počet pixelů senzoru. Ten se 

udává v Mpix (MegaPixel). Proto rozeznáváme čipy s 1,31 Mpix, 2,11 Mpix, 3,34 Mpix, 

4,14 Mpix, 5,25 Mpix, 6,36 Mpix, 7 Mpix, 8 Mpix, 11 Mpix. Toto číslo se stále zvyšuje se 

zlepšující se technologií a ukazuje, jaký čip je zde použit, ovšem neukazuje, kolik procent 

z něj je schopen fotoaparát, či kamera, využít. Opravdové rozlišení je údaj, který nám 

udává, kolik bodů vodorovně a kolik svisle je přístroj schopen zachytit, takže číslo důležité 

pro koncového uživatele je např. 2880x2160. Záleží ještě na užitém formátu stran. Ty 
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rozeznáváme tři, a to 4:3, 3:2 a 16:9. Pro správné zvolení rozlišení je důležité následné 

využití snímku. Chceme-li výsledný obraz pouze archivovat, stačí nám rozlišení shodné 

s monitorem. Pro tisk je obvykle nutné rozlišení zvýšit v závislosti na požadované velikosti 

výstupu. 

Důležitým a laiky často podceňovaným hlediskem je rozdělení čipů podle jejich 

velikosti (Obrázek 21, Tabulka 1). Společně se zvyšováním počtu pixelů klesá velikost 

jednotlivých snímacích buněk. Je tedy více než jasné, že tím musí trpět i výsledná kvalita. 

Velikost současných čipů se udává pomocí úhlopříčky v palcích, stejně jako u TV či 

monitorů, nebo přímo rozměry čipu v mm, přičemž jeden palec představuje vzdálenost 

25,4 mm. Nejednotné je přitom i udávání velikosti, u kompaktů jsou většinou uváděny 

včetně rámečku, u digitálních zrcadlovek většinou udávají skutečnou velikost snímacího 

čipu. Pro představu nestejnorodosti snímacích čipů přikládám tabulku zobrazující rozdíly 

ve vlastnostech čipů různých velikostí a obrázek zobrazující srovnání čipů například 

s klasickým kinofilmem. 

 

Tabulka 1 – velikosti snímacích čipů [4] Obrázek 21 - velikosti snímacích čipů [4] 

 Logicky čím větší je plocha citlivá na světlo, tím více fotonů může pixel pohltit a 

tím získat větší dynamický rozsah. Z tohoto důvodu jsou menší čipy daleko náchylnější 

k nežádoucímu šumu. [3][4][5] 

2.4 Algoritmy využívané při digitalizaci obrazu 

2.4.1 Antialiasing 

K osvětlení tohoto pojmu připomenu kapitolu o vzorkování. Zde jsem psal o 

důležitosti dodržení vzorkovací frekvence rovnající se minimálně dvojnásobku nejvyšší 

frekvence v datech. Pokud není toto pravidlo dodrženo, jsou data podvzorkována a vznikají 

artefakty zvané aliasy (Obrázek 22). Ty můžeme nazvat vadou v navzorkovaném obrazu.  
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Obrázek 22 – alias [16] 

V počítačové grafice se setkáváme s aliasem v mnoha situacích, například při 

vzorkování textur a při zobrazování objektů na jejich hranách. Zubatému zobrazení čar a 

okrajů polygonů se říká „zubatice“ (jaggies). Překrývání dvou pravidelných obrazců, jež 

jsou si podobné, ale nejsou dokonale vyrovnány, vede ke vzniku sady vzorů - moaré efektu 

(Obrázek 23). Ten se projevuje jako barevné pruhy nebo kruhy. Velmi častým je časový 

alias, který může mít za následek bizarní projevy, kdy se například člověk na obrazovce 

pohybuje, ale nohy stojí. 

 

Obrázek 23 – Moaré efekt [16] 

Antialiasing je tedy obecný pojem pro metody, které se zabývají potlačováním 

nesrovnalostí způsobených podvzorkováním. Jelikož toto není hlavní téma bakalářské 

práce, uvedu zde pouze tři příklady antialiasingových algoritmů. 

FSAA – celoobrazovkový antialiasing. Princip tkví v získání obrazu ve vyšším 

rozlišení, jeho filtrací a zmenšení. Tato metoda neodstraní alias, ale posune ho k vyšším 

frekvencím. Filtrace se objevuje rozmazáním vysokých frekvencí.  

1x2,2x1 – metoda, u které se ve směru osy y resp. x vzorkuje s dvojnásobnou 

přesností. Tento antialiasing je velice rychlý, avšak ne tak účinný jako předcházející 

algoritmus. 

HRAA, Quincunx  – V principu jedna a tatáž metoda. Quincunx je uspořádání pěti 

objektů tak, že čtyři z nich jsou v rozích a jeden v jejich středu. HRAA funguje tak, že je 

použit výpočet pěti vzorků pro každý pixel. Klasickým bodovým vzorkováním se nejprve 
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zjistí hodnota ve středu pixelu a pro každý z vrcholů pixelu se vypočítá ještě jeden vzorek. 

Jelikož se hodnoty v rozích pixelů sdílejí, vzorkuje se v podstatě jen ve dvojnásobném 

rozlišení, jednou pro středy pixelů a podruhé v rozích. Výsledkem je velice kvalitní obraz 

při relativně malých výpočetních nákladech, ovšem sdílení hodnot mezi pixely může vést 

k nežádoucímu aliasu a moire na texturách s pravidelným vzorkem. [16] 

2.5 Uložení dat při digitalizaci obrazu 

 V současnosti je téměř ve všech oblastech nutné uchovávat velké množství dat. 

K tomu je však zapotřebí dostatečná kapacita. Pokud tato kapacita chybí, jsme nuceni 

nějakým způsobem tento objem dat zredukovat. K tomu slouží matematická metoda zvaná 

komprese. Známe 2 druhy kompresních algoritmů. Ztrátové a bezztrátové. Jak již název 

napovídá, rozdíl je v tom, zda algoritmus pro úsporu místa oželí některé nepatrné detaily 

originálu či nikoliv. Kvalitu tohoto kódování určuje i kompresní poměr, což je poměr 

velikosti výsledného souboru vůči originálu. Existuje celá řada formátů pro datové uložení 

obrazu, jako jsou např. TIFF, JPEG, RAW, GIF, BMP, EPS, PNG, PSD atd. Každý 

ze jmenovaných formátů má svá specifika, která se podepisují na výsledné kvalitě a 

velikosti výsledného souboru. Všechny formáty používané při digitalizaci jsou převzaty 

z oblasti počítačového zpracování obrazových dat, čímž je zajištěna jejich kompatibilita 

s většinou počítačů, tiskáren a dalších zařízení. 

2.5.1 TIFF 

Tento formát je standardně bezztrátový, často bez komprese, ale lze jej uložit i 

s různými druhy kompresních algoritmů (ztrátových i bezztrátových). Funguje tak, že pro 

každý jednotlivý bod se v tomto formátu ukládají tři hodnoty základních barev RGB, což 

ho řadí mezi bitmapové formáty. Velikost paměti, kterou pak daný bod zabere, záleží na 

barevné hloubce. Čím je větší, tím je TIFF ještě více “nabobtnalý”. Ve srovnání s JPEGem 

bez problému zabere až desetkrát více paměti. Jde o takzvaný kontejnerový formát, což 

znamená, že jde v podstatě o jakýsi balíček, který může ukládat téměř jakýkoliv jiný 

formát. Informace o obsahu jsou zapsány v tagu. Výhodou TIFFu je, že mu rozumí většina 

obrazových editorů. Jako jeden z mála grafických formátů umožňuje vícestránkové 

soubory. [6] 

2.5.2 RAW 

RAW je často nazýván digitálním negativem a to z toho důvodu, že stejně jako 

negativ, je vyvolán až později v PC. Podobně jako u negativu je možné při „vyvolávání“ 
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RAWu velmi efektivně provést řadu úprav či záchran fotografie. Řídí se heslem, „Vše, co 

je možné odložit, je odloženo na výpočet do PC“ (Obrázek 24). U většiny světlocitných 

čidel se pracuje s čipem pokrytým barevnou mozaikou a po sejmutí obrazu následuje 

matematická interpolace. RAW neukládá pro každý bod obrázku informaci o třech 

základních barvách, ale pouze informaci o jasu (intenzitě) světla. Tato informace je pouze 

zesílena (nastavení ISO) a poslána dále. K hodnotám jasu přidá informaci o uspořádání 

filtr ů na snímači, které je pro daný fotoaparát vždy stejné. K interpolaci dochází až později 

v počítači, čímž je ušetřen procesor přístroje. Ve většině případů jsou fotoaparáty 

vybaveny A/D převodníkem s barevnou hloubkou 12 nebo dokonce 14 bitů na kanál, takže 

při znalosti limitů JPEG, který umí pracovat jen s 8 bity na kanál, zjistíme jeden důležitý 

fakt - RAW umí využít plného potenciálu převodníku, což umožňuje zaznamenat 16x či 

dokonce 64x jemnější škálu barev než u JPEGu. 

 

Obrázek 24 – srovnání JPEG, TIFF a RAW [7] 

Ještě je potřeba zmínit velikost tohoto formátu, což je mnohými označováno jako 

velká nevýhoda. Tak např. 6 MPix RAW bez komprese má 8,5 MB. Uvážíme-li ještě 

možnost použít bezztrátovou kompresi, je běžné, že jeho výsledná velikost je kolem 6 MB. 

JPEG s malou kompresí má 2-2.5 MB, takže rozdíl při všech neoddiskutovatelných 

výhodách RAWu není nijak dramatický 

Shrnuto a podtrženo mezi největší výhody tohoto formátu bezpochyby patří 

možnost rozhodnout o důležitých parametrech, jako jsou expoziční kompenzace, vyvážení 
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bílé a kontrast až v PC. Dále je možné z jednoho snímku RAW vyvolat více variant 

v jiných formátech, přičemž všechny budou maximálně kvalitní. Protože soubor ve 

formátu RAW je vlastně surový výstup z čidla přístroje, se kterým se nijak 

nemanipulovalo, jeho vlastnictví se považuje za záruku originálu.  

To, že vše doděláváme až v PC je ale také nevýhodou, protože čas strávený nad 

dodatečnými úpravami může být značný. Dále není příjemná doba ukládání souboru na 

paměťovou kartu, což vyplývá z jeho větší velikosti. [6][7] 

2.5.3 JPEG 

 Na rozdíl od prvních dvou formátů je JPEG určen pro ztrátovou kompresi dat. 

Využívá toho, že lidské oko je schopno zachytit pouze omezenou míru detailů, zejména 

v oblasti určitých barev. Tento formát umožňuje nastavit míru komprese, která se výrazně 

projevuje na výsledných datech. Při vyšší kompresi se detaily vyhlazují a tím se ztrácí a 

začínají se objevovat rušivé vzory. Při správně zvolené kompresi je jeho kompresní poměr 

velmi efektivní a umožňuje uspořit spoustu paměťové kapacity při slušné kvalitě 

výsledného souboru. [6] 

2.6 Uložení dat při digitalizaci videa 

 Formáty pro ukládání jsou v podstatě jedinou výraznější odchylkou v celém 

principu digitalizace obrazu a videa. Tak, jako je pro obraz důležitý formát RAW, je u 

videa základním kamenem formát DV, použitý v různých obměnách ve všech páskových 

digitálních kamerách, a proto se mu v této části budu věnovat. Jsem si vědom toho, že 

existuje daleko více formátů pro uložení videa, než ty co zde rozvedu, ovšem pro mnou 

zvolené téma, „Principy digitalizace“, by nemělo smysl všechny detailně popisovat. Jen 

pro úplnost ale zmíním, že u DVD kamer se používá 8 milimetrové záznamové médium, 

 a u HDD kamer se využívá formátu MPEG2 či MPEG4, který dokáže uložit obraz v HD 

kvalitě (1920x1080). 

2.6.1 DV 

DV je mezinárodní standard, na jehož vývoji se podílelo 10 firem z oblasti 

spotřební elektroniky a postupem času se k nim připojila ještě další padesátka. Původně se 

tento systém sice jmenoval DVC (Digital Video Cassete), ale již od počátku byly 

stanoveny technické parametry, které platí dodnes. Základem je metalický pásek o šíři 6.35 

mm a záznam využívá stejného rozlišení jako profesionální Digital Betacam, tedy 720 

pixelů na řádek. 
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Aby bylo dosaženo nižšího datového toku, využívá DV standard kompresní 

algoritmus Discrete Cosine Transform (DCT). DV využívá tzv. interframe kompresi, kdy 

je každé okénko videozáznamu komprimováno coby samostatný obrázek nezávislý na 

ostatních (stejně jako v případě klasického statického JPEGu). Datový tok je tak konstantní 

a má hodnotu 25 megabit za sekundu. Z tohoto parametru mimo jiné jasně vyplývá, že pro 

práci s DV jsou Ultra ATA disky s přenosovou rychlostí 66 Mbps, které dnes najdete v 

každém počítači, zcela dostačující. Abych předešel zbytečným zmatkům, musím také 

upozornit na časté matení pojmů jako DV, miniDV, DVCAM a DVCPRO. Je třeba 

předeslat, že formát DV jakožto komprimovací algoritmus existuje jen jeden a pojmy 

miniDV, DVCAM a DVCPRO už se týkají výhradně použitého záznamového média, 

přičemž právě miniDV je velice rozšířeným, i když je dnes vytlačován HDD a DVD 

kamerami. [8] 

2.6.2 DVCAM a DVCPRO 

V případě obou formátů je třeba podotknout fakt, že se vlastně jedná o formát DV, 

který je pouze umístěn na jiném pásku, tzn. liší se pouze v použité kazetě. Datový tok je 

opět 25Mb/s a i komprimovací algoritmus je shodný. Mnoho lidí je přesvědčeno, že jsou 

tyto formáty kvalitativně lepší než DV, ovšem fakt je takový, že kamery s těmito formáty 

jsou navrženy pro profesionální trh a tak využívají větší snímací čipy a lepší optiku, což ve 

výsledku může kvalitu ovlivnit, ale ne důsledkem použitého formátu. [8] 

2.6.3 D-9 a DVCPRO50 

Ačkoli i zde je základem formát DV, výsledná kvalita je již opravdu vyšší. To je 

způsobeno použitím dvou DV codeků, což datový tok zdvojnásobí na 50Mb/s. To má za 

následek menší kompresní poměr a tím i kvalitnější obraz, který je srovnatelný s digitálním 

Betacamem, nicméně s mnohem nižšími náklady.  

Novější variantou těchto formátů jsou D-9 HD a DVCPROHD. jsou určeny pro 

záznam s velkou rozlišovací schopností (dobře známé HDTV). Zhruba dvojnásobná 

velikost obrázku HDTV oproti stávajícímu systému PAL (1920x1080 oproti 720x576) 

samozřejmě přináší zvýšené nároky na datový tok, což obě firmy vyřešily použitím hned 

čtyř paralelních DV codeků, tedy 100 Mbps. 

 Zcela jinou koncepci pak zvolila firma Sony, která jde vlastní cestou a vytvořila 

formát HDCAM. Ten disponuje datovým tokem až 135Mbps a s původním DV nemá nic 

společného.[8] 
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2.7 Digitalizace zvuku 

 Digitální záznam zvuku je metoda kdysi používaná jen profesionály a dnes se již 

bez ní neobejdeme, pokud chceme něco kvalitně nahrát třeba i doma. Zatímco u 

analogového záznamu je kvalita záznamu daná souhrnem nedokonalostí celého 

přenosového řetězce (např. šum a zkreslení magnetofonů a pásků použitých pro prvotní 

záznam a kopírování), u digitálního záznamu bez komprese dat je kvalita záznamu daná 

převážně nastavením parametrů záznamu. Při standardní vzorkovací rychlosti 44,1 KHz a 

16 bitovém kódování je kvalita omezena zpravidla pouze vlastnostmi mikrofonu a 

nežádoucími hluky v místnosti, kde nahráváme. Již při popisu základních pojmů jsem se 

zmínil o tom, že lidské ucho je většinou schopno zachytit frekvence v rozsahu od 20 Hz do 

20 kHz, ovšem nemůžeme si představit, že celou tuto škálu vnímáme stejně intenzivně. 

Nejcitlivější je náš sluch v rozsahu 2-4 kHz. Další zajímavostí lidského ucha je efekt 

maskování jednoho zvuku zvukem jiným, pod čímž si můžeme představit zakrytí slabšího 

zvuku zvukem silnějším. Této relativní nedokonalosti lidského sluchu využívá řada 

digitálních systémů při kompresi dat. [10][11][13] 

2.7.1 Základní pojmy 

Než se vrhnu na popis principu snímání zvuku, začnu s objasněním několika pojmů, 

z nichž prvním je Akustický tlak . Tlak v místě zředění a zhuštění vzduchových částic 

klesá a stoupá ve srovnání s tlakem normálním [barometrickým]. Dostoupí-1i střídavá 

složka akustického tlaku určité minimální hodnoty zvané práh slyšitelnosti, nastává ve 

sluchovém orgánu pocit slyšení. Poměr vyšších hodnot akustického tlaku k této hodnotě se 

udává v decibelech (dB). Citlivost lidského sluchu k akustickému tlaku je silně 

nerovnoměrná jak co do kmitočtu, tak i do intenzity.  

Mezi další důležité pojmy patří hlasitost a barva zvuku. Z předchozích řádků 

vyplývá, že při stejné hodnotě akustického tlaku bude subjektivně vnímaná hlasitost zvuku 

o různých kmitočtech rozdílná. Pro určení subjektivního vjemu hlasitosti bez závislosti na 

kmitočtu byla stanovena jednotka hlasitosti - fon (Ph). Pro tón o kmitočtu 1000 Hz je 

stupnice fónu (Ph) totožná s decibelovou [dB]. Směrem ke kmitočtům nižším a vyšším se 

tyto stupnice rozcházejí. Vztah mezi akustickým tlakem [dB] a hlasitostí (Ph) udávají 

křivky shodné hlasitosti (izofóny). Rozsah hlasitosti lidského sluchu se pohybuje od prahu 

slyšitelnosti (0 až 4 Ph) do prahu bolestivosti (120 až 130 Ph). Rozdíly v obou hodnotách 

odpovídají průměrnému rozptylu vlastnosti sluchových orgánů.  
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Nyní několik vět o barvě zvuku. Zvuk různých hudebních nástrojů se i při stejné 

výšce tónu liší odlišným zabarvením. Barvu tónu jednotlivých nástrojů tvoří celistvé 

násobky základního kmitočtu tónu - vyšší harmonické kmitočty. Má-li harmonický 

kmitočet dvojnásobný počet kmitů proti kmitu základnímu, hovoříme o druhém 

harmonickém kmitočtu. Obecně platí, že tón zní tím ostřeji - drsněji, čím je energie 

harmonických kmitočtů větší, a naopak tím "kulatěji", čím je energie harmonických 

kmitočtů nižší. Některé hudební nástroje vydávají doprovodné zvuky o kmitočtech, které 

nejsou v harmonickém poměru ke kmitočtu tónů základních. Je to například šum u 

dechových nástrojů a šum, vznikající tahem smyčce u nástrojů smyčcových. I tyto tóny 

jsou charakteristické pro zvuk hudebních nástrojů a mají být zaznamenány a 

reprodukovány.  

 Dynamika zvuku je rozdíl mezi intenzitou nejtiššího a nejhlasitějšího zvuku. 

Udává se v decibelech. Dynamika lidského sluchu je 120 dB. Dynamika poslechu 

symfonického orchestru v koncertní síni se pohybuje kolem 80 dB. Dynamika, se kterou 

pracují. zvukové záznamy je podstatně nižší a pohybuje se kolem 40 dB u záznamu 

optického, kolem 50 dB u záznamu magnetického na distribučních filmových kopiích. 

Dynamika profesionálních primárních záznamů ve studiu může být i vyšší. [10][11][13] 

2.8 Zařízení pro snímání zvuku – Mikrofon 

 Tak jako se u digitalizace obrazu staraly o zachytávání světla světlocitné senzory, 

starají se o zachytávání zvuku mikrofony. Mikrofon je akusticko – elektrický převodník, 

jehož princip je jednoduchý. Akustický signál, který se projevuje změnami akustického 

tlaku, rozechvívá mechanický systém (membránu), jehož pohyb je snímán 

elektromechanickým měničem. Z akustického hlediska dělíme mikrofony na tlakové a 

gradientní a z hlediska principu fungování známe mikrofon elektrodynamický, krystalový, 

uhlíkový, elektrostatický (kondenzátorový) a elektretový. Než si jednotlivé typy probereme 

podrobněji, zmíním ještě některé důležité vlastnosti mikrofonů, které vypovídají o jejich 

kvalitě.  

 Citlivost mikrofonu (Signal/Noise ratio). Mikrofon pomocí akustického tlaku 

indukuje elektrický signál. Systém měření citlivosti mikrofonu spočívá v umístění 

mikrofonu v akustickém poli o konstantní úrovni akustického tlaku 1 Pascalu (10 

mikrobarů), přičemž se měří výstupní napětí mikrofonu (SPL = Sound Pressure Level = 

úroveň akustického tlaku). Čím vyšší je citlivost mikrofonu, tím je lepší odstup užitečného 
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signálu od šumu, protože při vyšším signálu z mikrofonu jej není zapotřebí dodatečně tolik 

zesilovat. 

 Elektrický šum mikrofonu (equialent noise). Tento údaj, většinou označovaný 

jako ekvivalent SPL, označuje úroveň zvuku, který by musel dokonalý bezšumový 

mikrofon snímat, aby měl na výstupu stejnou úroveň, jako má uvažovaný mikrofon v klidu 

dokonale zatlumené místnosti. Jednodušeji, jedná se o šum, který mikrofon sám o sobě 

indukuje v důsledku jeho konstrukce a elektrických součástek. 

 Odstup signálu od šumu. Je to rozdíl zpracovaného akustického tlaku a 

elektrického šumu. Z toho vyplývá, že s poklesem akustického tlaku (tišší zvuky) se odstup 

zhoršuje, proto je dobré ty nejtišší zvuky točit na nejcitlivější mikrofony, které jsou k 

dispozici.  

 Maximální akustický tlak (Max Sound Pressure), který může mikrofon 

zpracovat, se udává jako hodnota v decibelech při určitém velmi malém zkreslení, většinou 

0,5% nebo 1%. Je to vlastně hranice akustického tlaku, od které mikrofon začíná snímaný 

signál znatelně zkreslovat. Ke značnému zkreslení rovněž dochází při vzduchových 

nárazech na membránu (vyslovovaná „p“ nebo „b“, …), proto by se nikdy nemělo foukat 

do mikrofonu za účelem vyzkoušení jeho funkčnosti či za účelem jiným! Mikrofonní 

membrána je stavěna na změny akustického tlaku, a to pouze po uvedenou úroveň, nikoliv 

na prudký vítr z těsné vzdálenosti. 

 

Obrázek 25 [11] 

 Frekvenční a směrová charakteristika (Frequency Response, Polar Chart). 

Frekvenční charakteristika udává odezvu mikrofonu na frekvence v celém spektru (kde je 
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citlivější a kde méně) a charakteristika směrová, jak již název napovídá, znázorňuje to, jak 

mikrofon reaguje na zvuky z různých směrů. Mikrofon může mít v závislosti na jeho 

konstrukci kulovou, osmičkovou, ledvinovou a kuželovou charakteristiku (Obrázek 25). 

[10] [11] 

2.8.1 Mikrofony gradietní 

Gradientní mikrofony mají akustický signál přiveden před i za membránu. Tím je 

docíleno toho, že úroveň výstupního elektrického signálu není úměrná jen jeho intenzitě, 

ale i jeho gradientu, tj. přírůstku intenzity v závislosti na vzdálenosti zdroje zvuku od 

mikrofonu. Zjednodušeně je možno říci, že zvuk z větší vzdálenosti působí stejně na obě 

strany membrány a jeho účinky se navzájem odečítají. Zato při snímání zvukového zdroje 

z bezprostřední blízkosti membrány převládá působení zpředu a výsledný elektrický signál 

sílí. Tato vlastnost umožňuje u mikrofonů eliminovat nežádoucí okolní hluk a sklony ke 

zpětným vazbám. 

Technickými úpravami tvaru snímacího systému, otvorů pro zvuk za membránu a 

rezonančních prostorů kolem mikrofonního systému lze u těchto mikrofonů tvarovat i tzv. 

směrovou charakteristiku mikrofonu. Ta určuje, v jakých úhlech vzhledem k ose 

mikrofonu má ten který typ největší citlivost. Prostor největší citlivosti může mít různý 

tvar: kulový, ledvinový, osmičkový, kuželový atd.. [10][12] 

2.8.2 Mikrofony tlakové 

Je li mikrofon proveden tak, aby akustická vlna dopadala na membránu pouze z 

jedné strany a zbytek systému je akusticky uzavřen, jedná se o tlakový mikrofon. U tohoto 

uspořádání je výstupní elektrický signál přímo úměrný intenzitě zvuku a mikrofon má 

obyčejně kulovou směrovou charakteristiku. Používá se hlavně v nahrávacích studiích, 

pokud jsou jmenované vlastnosti potřebné. 

2.8.3 Elektrodynamický mikrofon 

S elektrodynamickými mikrofony se v praxi setkáváme velmi často. Vyznačují se 

širokým kmitočtovým pásmem, malým zkreslením, nízkým šumem a robustní konstrukcí. 

Elektrodynamický mikrofon může být s membránou anebo bez ní (páskový). Je-li 

membrána použita, je s ní spojena kmitací cívka, která se v rytmu změn akustického tlaku 

pohybuje v magnetickém poli permanentního magnetu (Obrázek 26). 

Pohybem cívky v magnetickém poli se v ní indukuje napětí úměrné rychlosti změny 

akustického tlaku. U páskových mikrofonů je membrána s cívkou nahrazena příčně 
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zvlněnou hliníkovou fólií ve tvaru pásku. Pásek je rozechvíván změnami akustického tlaku 

a přímo v něm se indukuje nízkofrekvenční elektrický signál. Jeho modifikací je tzv. 

elektromagnetický mikrofon, pracující na podobném principu, jen cívka je umístěna pevně 

a membrána pohybuje clonou, regulující magnetické pole permanentního magnetu. Cívka 

proto může být robustnější a dovoluje i přepínání hodnoty impedance. Magnetický 

mikrofon se příliš nepoužívá. [11][12] 

 

Obrázek 26 – elektrodynamický mikrofon [11] 

2.8.4 Krystalový mikrofon 

 

Obrázek 27 – Krystalový mikrofon [11] 

Krystalový mikrofon je založen na schopnosti některých materiálů vytvářet na 

pokovených plochách výbrusu při mechanickém namáhání elektrický potenciál. 

Piezoelektrický jev – u některých látek vzniká při mechanickém namáhání tlakem nebo 
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ohybem elektrický náboj, který se snímá elektrodami (Obrázek 27). Stejně pracuje i 

krystalová přenoska klasického gramofonu. Získaný signál je silný, přenosové 

charakteristiky slušné. [11][12] 

2.8.5 Uhlíkový mikrofon 

Uhlíkový mikrofon pracuje na principu změny přechodového odporu uhlíkových 

zrnek, jimiž prochází stejnosměrný napájecí proud. Membrána, na níž dopadá akustické 

vlnění, rozechvívá uhlíkový prášek, který tím mění svůj odpor (Obrázek 28). Protéká-li 

uhlíkovým práškem proud, je tímto měnícím se odporem modulován. Proto uhlíkový 

mikrofon potřebuje napájení. Jak ukazuje obrázek, tvoří jej čtyři základní prvky, jimiž jsou 

membrána (M), pevná uhlíková elektroda (E), prach z uhlíkových zrnek (p) a plstěný 

kroužek (PK).  

Je levný ale pro svou omezenou přenosovou charakteristiku a chraptivý zvuk se 

používal hlavně v telefonii a v hudbě někdy k experimentům. [11][12] 

 

Obrázek 28 – Uhlíkový mikrofon [11] 

2.8.6 Elektrostatický mikrofon (kondenzátorový) 

Tento mikrofon je pro své vynikající zvukové vlastnosti používán ve studiích. 

Bohužel je velice nákladná jeho výroba, tudíž i cena je vysoká. Jeho další typickou 

vlastností je to, že elektrický signál, který je tímto mikrofonem získán, je slabý a je tedy 

nutné ho zesílit už v blízkosti mikrofonu. Je složen ze dvou od sebe oddělených elektrod. 

Před pevnou elektrodou je v malé vzdálenosti (20-30 um) umístěna membrána z kovové 

nebo metalizované fólie. Na takto vzniklý kondenzátor je připojeno stejnosměrné 
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polarizované napětí. Změny akustického tlaku rozechvívají membránu, mění se vzdálenost 

d a tím kapacita kondenzátoru (Obrázek 29). [11][12] 

 

Obrázek 29 – Elektrostatický mikrofon [11] 

2.8.7 Elektretový mikrofon 

Kromě elektrostatických mikrofonů s polarizačním napětím se používají i 

elektrostatické mikrofony elektretové. U těchto mikrofonů je jedna elektroda opatřena 

vrstvou elektretu (Obrázek 30). Elektret je dielektrický materiál nesoucí permanentní 

elektrický náboj, díky čemu v podstatě není nutný zdroj napájení. Ovšem v praxi to není 

tak úplně pravda, jelikož většina elektretových mikrofonů obsahuje i FET tranzistor, 

zesilující elektrický signál, a tudíž napájení potřebují. [11][12] 

 

Obrázek 30 – Elektretový mikrofon [11] 
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2.9 Důležité parametry převodníků 

 Jak jsme si již řekli, signálové napětí je v pravidelných intervalech vzorkováno a 

převáděno na odpovídající celá čísla, čímž dochází k zaokrouhlování. Toto kvantizační 

zkreslení se nazývá kvantizačním hlukem. Poměr maximálního signálového napětí a 

kvantizačního hluku je dán maximálním číslem, které je možno převodníkem vytvořit a 

zaznamenat. Čím kvalitnější převodník použijeme, tím více napěťových úrovní jsme 

schopni zaznamenat. Zvolená úroveň kódování (zvolený převodník), značně ovlivňuje 

rozsah snímání, ale ovlivňuje také množství přenášených dat. Počet těchto úrovní 

hlasitosti, které jsme schopni zaznamenat, se nazývá bitová šířka. Pro úplnost mi dovolte 

ještě podotknout, že téměř všechny současné zvukové karty používají minimálně 24-bitový 

převodník. 

 Další možností, jak ovlivnit výsledný zvuk je nastavení vzorkovací frekvence. I 

zde, stejně jako u obrazu, platí nutnost dodržení Shanon-Kotelníkova vzorkovacího 

teorému, který říká, že pro nejvyšší přenášený kmitočet musíme přenést minimálně dva 

vzorky na periodu signálu. Např. vzorkovací kmitočet 44,1 kHz použitý u CD tedy dává 

frekvenční rozsah do 20 kHz. Dnešním převodníky jsou již schopny využít vzorkovací 

frekvence dosahující úctyhodných 196 kHz. 

 Jako třetí nejdůležitější parametr bych uvedl počet kanálů. Není to tak dlouho, kdy 

jedinou možností jak snímat zvuk bylo mono (1 kanál) či nanejvýš stereo (2 kanály). Tato 

doba už je ale dávno pryč a dvoukanálový zvuk je nahrazován stále větším počtem, který 

se aktuálně ustálil na osmi, ovšem lze předpokládat další technický pokrok, který povede k 

dalšímu zvyšování počtu kanálů. [19] 

2.10 Formáty pro uložení zvuku 

 Pro ukládání zvuku je možné využít jak komprimovaných (ztrátových či 

bezztrátových), tak nekomprimovaných formátů.  

2.10.1 PCM, WAV, AIFF 

O nekomprimovaných formátech se v současnosti často mluví jako o PCM (pulse 

code modulation) formátech, kde je zvuk uložen jako sekvence hodnot výchylek zvukové 

vlny (Obrázek 31). Pro uložení hodnoty výchylky (vzorku) se použije určitý počet bitů a 

záznam se provádí o určité frekvenci. Princip PCM využívají ještě dva formáty a to WAV 

na klasických PC a AIFF u počítačů Apple. Hlavní, co odlišuje WAV od AIFF, je formát 

hlavičky obsahující informace o počtu kanálů, frekvenci a počtu bitů (u syrového PCM 
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musí znát tyto parametry aplikace, hlavičku totiž neobsahuje). Výhodou všech těchto 

formátů je skutečnost, že máme zvuk naprosto beze ztráty, avšak s velkými nároky na 

velikost souboru. Ještě poznamenám, že to, že je zvuk nekomprimovaný, ještě neznamená, 

že je v CD kvalitě (může být monofonní, mít jinou frekvenci či počet bitů na kanál). Na 

CD je zvuk uložený jako 16bitové dvoukanálové (tj. stereofonní) PCM o vzorkovacím 

kmitočtu 44100 Hz. [14][15] 

 

Obrázek 31 - Příklad samplování a kvantizace signálu u 4bitové PCM [15] 

2.10.2 Ostatní komprimované formáty 

 Jelikož všechny ostatní formáty pouze komprimují výše zmíněný nekomprimovaný 

výstup, nebudu je zde popisovat, ale pokusím se pouze zmínit několik nejdůležitějších. 

Mezi bezztrátové komprimované formáty můžeme zařadit např. Apple Lossless .m4a 

(Apple), Shorten .shn (Apple), Free Lossless Audio Codec – FLAC (Linux) a Monkey's 

Audio .ape (Windows).  

 Formáty využívající ztrátovou kompresi jsou mezi běžnými uživateli asi 

nejrozšířenější a jsou jimi např. MP3, AAC , OGG a WMA. [14] 
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3 Zpracování studijního materiálu 

 Jelikož mým hlavním úkolem v této bakalářské práci bylo vytvoření studijních 

materiálů a testů použitelných na školním portálu rubin.vsb.cz, musel jsem se nejprve 

seznámit se softwarem moodle, na jehož základě tento výukový systém pracuje. Moodle je 

volně šiřitelný balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím 

online kurzů dostupných na WWW. K mé smůle jsem s tímto softwarem nikdy dříve 

nepracoval a tak jsem se nejprve musel věnovat ne příliš záživnému pročítání manuálů, jež 

jsou zde naštěstí velmi intuitivně sepsány. Než začnu popisovat tvorbu mého kurzu, který 

obsahuje výukové materiály, materiály pro podporu výuky i testovací otázky, je nutné se 

ještě zmínit o samotné struktuře „Rubínu“. Protože je tento portál využíván snad všemi 

odděleními Hornicko-geologické fakulty plus katedrou jazyků, je zde pro snažší orientaci 

k dispozici stromová struktura. Tato navigace rozpadající se postupně na instituty či 

pracoviště až k samostatným oddělením je zvolena tak, aby mohl každý student lehce najít 

jím požadovaný kurz. Pokud by tato forma nevyhovovala, má student ještě druhou 

možnost jak se zapsat ke svému kurzu, ovšem k této volbě musí znát přesný název svého 

kurzu. Touto možností je nabídka rychlého hledání, která je k dispozici na všech úrovních.  

Mnou vytvořený kurz má název „MM Dig“ a ve stromové struktuře spadá pod 

Hornicko-geologickou fakultu, Institut ekonomiky a systémů řízení a zde pod oddělení 

Automatizace v hornictví.   

3.1 Studijní materiály a podpora výuky 

 Při tvorbě samotného kurzu jsem se nejprve musel rozhodnout pro základní 

uspořádání částí, které mi určí prvotní podobu kurzu. K dispozici bylo např. diskusní, 

týdenní a tématické uspořádání. Téma, které jsem měl již zpracované, je sice rozsáhlé, ale 

ne pro naplnění několikatýdenní výuky, a tak jsem se rozhodl pro uspořádání tématické. 

Jak je patrné z následujícího obrázku, rozložil jsem výuku do dvou hlavních kapitol, aby 

bylo dosaženo co největší přehlednosti (Obrázek 32) a aby případný výklad látky mohl 

probíhat v ucelených blocích. Tyto kapitoly jsou „Digitalizace obrazu a videa“ a 

„Digitalizace zvuku“. V obou blocích jsem vytvořil studijní materiál opírající se o 

teoretickou část této bakalářské práce, přičemž pro způsob uložení jsem vybral formát .pdf. 

Tento výběr nebyl náhodný, ale byl podepřen mými osobními zkušenostmi z mého 

zaměstnání, kde pracuji jako IT technik a při neustálém kontaktu se zákazníky vidím 

podstatné klady tohoto formátu. Formát .pdf si drží stálou formu, ať už ho spustíte 
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kdekoliv a software pro jeho otevření je velmi rozšířený a ke stažení zcela zdarma, tudíž si 

žádný student nemůže stěžovat na to, že soubor neotevřel. 

 Taktéž jsem v obou případech vytvořil prezentaci ve formátu .ppt, která ve spojení 

s výukovým materiálem poskytne vyučujícímu podporu pro výklad a jak doufám i zlepší 

interaktivitu se studenty a napomůže tak k osvětlení problematiky digitalizace. Prezentace 

v tomto formátu jsou na serveru velmi rozšířené, a proto jsem ani já nevolil formát, který 

by zbytečně vybočoval z řady. Abych ponechal možnost samostatné výuky jednotlivých 

okruhů, pojal jsem je jako zcela samostatné předměty a tak se u obou dvou duplicitně 

objevuje výklad základních pojmů a elementární popis digitalizace jako takové. 

 

Obrázek 32 – kurz na serveru rubin.vsb.cz 

3.2 Testovací  úlohy 

 Druhým krokem v této praktické části bylo vytvoření testovacích úloh, které tento 

systém umožňuje. Nejprve jsem musel vytvořit hierarchickou strukturu kategorií, do 

kterých se posléze vkládají sestavené úlohy. Má snaha byla taková, aby jednotlivé 

kategorie co nejlépe pokrývaly celý rozsah probírané látky, což je patrné z obrázku 

(Obrázek 33).  

Po té, co jsem jednotlivé kategorie vytvořil, mohl jsem pomýšlet na sestavení 

jednotlivých úloh. Zde jsem se ale setkal asi s největším problémem mé práce, protože 

otázky, které jsem měl připravené, nešlo v systému definovat tak, jak bych potřeboval. 
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Bohužel ani nápověda, ani porada s mým vedoucím práce nevedla ke kýženému výsledku a 

tak jsem se rozhodl pro mírné přepracování některých otázek. Systém moodle umožňuje 

zadávat několik typů úloh, z nichž já jsem nejčastěji použil tyto: přiřazování, doplňovací 

úloha, úloha s výběrem odpovědí a úloha „pravda/nepravda“.  Celý tento systém pracuje ve 

webovém prostředí, což má bohužel za následek značné promlky při tvorbě a tudíž pro 

mne byla tato část úkolu velice časově náročná. Mnou vytvořené otázky, jak doufám, 

pokrývají rovnoměrně celou šíři výuky a testy z nich utvořené by měly být objektivním 

zhodnocením znalostí studentů. Jejich výčet přikládám jako samostatnou přílohu na CD. 

 

Obrázek 33 – rozdělení kategorií 

 Abych využil co největšího potenciálu portálu rubin.cz, připravil jsem si pro 

budoucí studenty, kromě všech těchto úloh, ještě zadání seminární práce, která by jim měla 

odhalit důležitost využití různých nastavení při digitalizaci obrazu a zvuku. Zadání práce je 

součástí přiloženého CD, kde jej najdete jako samostatnou přílohu. 
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4 Závěr 

4.1 Zhodnocení práce 

 I přes to, že mi tato práce přinesla řadu problémů, doufám, že jsem zadané téma 

vypracoval tak, jak bylo zapotřebí. Při shánění materiálů mne překvapilo, jak málo 

publikací o tématu digitalizace je v našich knihovnách a když už jsem něco našel, 

nepokrývalo to ani zdaleka mé potřeby. Jsem proto rád, že jsem se po značném úsilí 

dopracoval k mnou sepsané teoretické části v tom rozsahu, v jakém se nyní nachází. Vím, 

že na první pohled je vidět značná disproporce mezi teoretickou a praktickou částí této 

práce, ale na mou obranu podotýkám, že největší podíl praktické části byl odveden na 

portálu rubin.vsb.cz, nehledě na to, že již zpracovávání teoretické části šlo ruku v ruce 

s tvorbou výukového materiálu. 

4.2 Návrhy na další směry řešení 

 Navzdory nezměrné snaze se mi do této práce nepodařilo dostat všechny informace, 

které si toto téma zasluhuje, což bylo zapříčiněno mimo jiné i limitovaným rozsahem 

bakalářské práce. Pokud bych se měl zamyslet nad dalším rozšířením této práce, určitě 

bych doporučil nějaká praktická cvičení, která by celý princip studentům ukázala v praxi. 

Viděli by tak na vlastní oči, jak velký rozdíl je v použitých technologiích, ale i rozdíl při 

použití stejné technologie při různém nastavení. Jako příklad bych uvedl nastavení 

vyvážení bílé před pořízením digitální fotografie. Tato praktická cvičení by mohla být 

podkladem pro seminární práce studentů, sloužící například pro zisk zápočtu. Jak jsem již 

psal, byl jsem limitován délkou obsahu a tak zde jsou zcela jistě části, které by si 

zasloužily podrobnější výklad, a byl bych rád, kdyby byl v budoucnu doplněn. Za všechny 

uvedu například principy digitalizace u jednotlivých typů skenerů, jež jsem sice měl 

zpracované, ale tento text musel z důvodu úspory místa ustoupit do pozadí před 

zásadnějšími kapitolami, které jsem v práci nemohl neuvést. Nicméně i přes to, že jsem 

tuto problematiku v bakalářské práci musel oželet, zakomponoval jsem ji alespoň 

v několika základních bodech do studijních materiálů, které jsou přílohou na CD. Jelikož 

jsem si vědom toho, že mnou vypracované materiály mohou být využity k dalšímu 

rozšiřování, uložil jsem na CD, kromě formátu .pdf, také soubory formátu .doc, které tuto 

možnost velice usnadní. 
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I přes všechny nedostatky doufám, že se tato má práce osvědčí při podpoře výuky 

předmětu Multimediální prezentace a webové technologie, což bylo od počátku mým 

hlavním úkolem. 
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