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 Abstrakt  

 

Cílem této bakalářské práce je vyvinutí animace pro prezentaci šíření elektromagnetických vln 

v předmětu Elektromagnetismus. Práce popisuje v současné době dostupné placené i freewarové 

programy pro tvorbu animací. Zahrnuje popis principu animace, její vliv na lidské chápání a 

dnes známé způsoby tvorby animací.  V práci je také popsáno pracovní prostředí programu 

Adobe Flash, který byl zvolen jako nástroj pro řešení zadané úlohy a samotný vývoj animace. 

Text obsahuje vysvětlení pojmu animace, navržený scénář zadané úlohy, popis tvorby 

prezentace, přiblížení odborných témat a uživatelskou příručku.  

 

Klíčová slova: Flash, Adobe Flash, actionscript, elektromagnetické vlny, animace 

 

Abstract 

 

The aim of this work is to develop animations for the presentation of the spread of 

electromagnetic waves in Electromagnetism. The work described currently available to paid and 

freeware programs for creating animation. Includes description of the animation, its impact on 

human understanding of the currently known ways of creating animation. The work is also 

described the working environment of Adobe Flash, who was elected as a tool for solving 

assignments and the development of animation itself. The text includes an explanation of the 

concept of animation, the proposed scenario assignments, description of the creation of 

presentations, professional approach topics and user manual. 

 

Key words: Flash, Adobe Flash, ActionScript, electromagnetic waves, animation 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

2D two-dimensional 

3D three-dimensional 

AS Action Script 

CD Optický disk určený pro ukládání digitálních dat 

EXE Přípona označující spustitelný soubor 

FLA Flash Application  .fla soubory obsahují výchozí materiál pro aplikaci Flash. 

GIF Graphics Interchange Format  je Grafický formát rastrové grafiky 

HTML Hypertext Markup Language  je značkovací jazyk pro hypertext 

IDE Integrated Development Environment je software usnadňující práci programátorů. 

MP3 MPEG-1 Layer III je formát ztrátové komprese zvukových souborů 

MPEG Motion Picture Experts Group 

RIA 

Rich Internet Applications  jsou webové aplikace, které mají mnoho vlastností 

desktopových aplikací 

SWF Shockwave Flash 

VKV Velmi krátké vlny 

WAV (nebo také WAVE) Waveform audio format, zvukový formát pro ukládání zvuku 
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1. Úvod 

V dnešní době se v oblasti výuky využívají animace při vysvětlování učiva, pro zjednodušení 

složitých postupů a pro snadnější pochopení. Jedna animace může nahradit mnoho složitých 

obrázků a ušetřit spoustu času při vysvětlování učiva, protože je takto pro člověka pochopení 

látky mnohem jednodušší a příjemnější, vyučovaní si ani nemusí uvědomit, že se dověděli něco 

nového. Učení tak může být díky použití animací rychlejší a efektivnější. Chtěla bych vytvořit 

učební pomůcku, která studentům pomůže při studiu problematiky elektromagnetických vln. 

Nástrojem pro vytvoření animací byl zvolen Adobe Flash CS4 Profesional. Po vyzkoušení 

mnoha jiných verzí Adobe a Macromedia Flash  jsem se rozhodla pro tuto aplikaci, protože má 

na internetu velkou podporu v podobě manuálů návodů a diskusních portálů, a také proto, že 

používám operační systém Microsoft Windows 7 a použití některých starších verzí Adobe a 

Macromedia Flash by bylo složité.  
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2. Animace 

2.1.1. Co je animace 

Animace je rychlé zobrazení sekvence obrázků s cílem vytvořit iluzi pohybu, tedy způsob 

zobrazení zdánlivého pohybu. Název je odvozen z cizího slova znamenajícího oživení. 

Principem animace je zaznamenání sekvence statických snímků, které se drobně od sebe liší. Při 

rychlém zobrazování těchto snímků za sebou vzniká díky setrvačnosti lidského oka, které 

dokáže vnímat pouze 24 snímků za sekundu, dojem pohybu. Snímky se však musí přehrávat 

takovou rychlostí, kterou už oko nepostřehne.  

Ve Flashi obrázky představují obsah umisťovaný do snímků na časové ose. 

Princip animace 

 

 

Obrázek 1: Šest snímků animace 

 

Když zobrazíme těchto šest snímků vhodnou rychlostí za sebou, vznikne dojem pohybu. 

 

Animace se využívá především pro znázornění složitých procesů (algoritmů, postupů, činností 

apod.), je totiž daleko přehlednější a pro člověka pochopitelnější, než kdybychom se to samé 

snažili popsat mnoha stránkami textu a použili velké množství obrázků. Díky své názornosti 

pomáhají animace například studentům pochopit látku rychleji a přednášejícím dávají další 

možnost, jak obohatit výklad učiva. Animovat můžeme téměř jakýkoliv proces, z kteréhokoli 

oboru lidské činnosti. 

 Animaci bychom mohli rozdělit na animaci 2D (dvourozměrnou) a 3D (trojrozměrnou). Ve 

většině programů pro tvorbu animací vytváříme animaci pomocí klíčových snímků - pozici 

objektu zadáme pomocí počátečního a koncového klíčového snímku (keyframe) a programu 

pouze zadáme příkaz, aby vytvořil přechod mezi těmito snímky. 
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2.1.2. Využití animace pro film 

Při tvorbě filmu je využíváno stejného efektu jako u animace, lidské oko má určitou setrvačnost, 

to znamená, že obraz zůstává po určitou dobu zaznamenán na sítnici. Tomuto efektu se anglicky 

říká persistence of vision, a jen díky němu se dá vytvořit iluze plynulého pohybu pomocí rychle 

se střídajících obrázků. Ve filmu obvykle používáme 24 snímků za jednu sekundu, což je 

frekvence, při které již lidské oko vidí spojitý obraz. Starší kamery používaly nižší počet 

snímků za sekundu, někdy 16, ruční kamery dokonce i kolem deseti. Televize v normě PAL 

používá frekvenci 25 snímků za sekundu, v normě NTSC 29,97 snímků za sekundu. 

2.1.3. Vizualizace produktů, animace, 3D animace  

Vizualizace patří mezi prezentační nástroje. Vizualizace je proces, při kterém je předmět 

převeden do jeho 3D podoby a následně pomocí softwaru graficky zpracován do výsledné 

podoby. U vizualizace nám jde především o názornost, jednoduchost a snadné pochopení. 

 

3D modely jsou následně animovány pomocí softwarových nástrojů. 

3D animace je možné využívat pro nejrůznější účely, především hlavně marketingové. 

Vyrobenou 3D animaci je možné použít hned pro několik účelů zároveň.  

Případnému zákazníkovi můžete snadno prezentovat výhody výrobku a zaujmout ho 

neobvyklým zpracováním. Vysvětlení učiva či problému pomocí animace je pro mozek 

zákazníka (studenta) přijatelnější a přehlednější, zákazník (student) si při vhodném použití 

animace nemusí uvědomit, že se dověděl něco nového, že se učí. 

Při použití vizualizace na webových stránkách ji shlédne mnoho lidí, kteří při rychlé obhlídce 

většinou věnují jen málo času detailnímu zkoumání obsahu prezentovaných textů. Při snaze o 

zaujetí potencionálního zákazníka je velmi výhodné použít animovanou prezentaci výrobků.  

Využitím animace můžeme natočit film pomocí mnoha obrázků. Obrazy jsou seřazeny jeden za 

druhým, a pomocí rychlého přehrávání snímků za sebou dáváme animaci dojem pohybu. 

Animace nejčastěji přehráváme rychlostí 24 - 60 obrázků za vteřinu. Osobě, která vytváří 

animace, říkáme animátor. 

2.1.4. Způsoby jak vytvořit animaci: 

1. Kreslit každý snímek zvlášť. 

http://www.pdvisual.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=
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2. Používat stop-run: udělat modelovou scénu a pomocí změny v něm udělat nový obraz 

(rám). 

3. Dělat počítačovou grafiku. 

Protože tvorba animací je nákladná, zabývají se jí především profesionální společnosti. 

Nicméně, nezávislí animátoři existovali od padesátých let v Americe, mnoho z těchto lidí dělalo 

profesionální práci. V Evropě existovalo nezávislé hnutí od roku 1910, ruským předrevolučním 

animátorem byl například Ladislas Starevich a německým byl Lotte Reiniger. 

Reakcí na diskuze na internetu, ve kterých si programátoři stěžovali na neexistující kvalitní 

program pro tvorbu animací, byl vytvořen Flash. Flash používá kombinaci kreslení a počítačové 

grafiky k vytváření animací. Mnoho animací na internetu je děláno ve Flashi, ale většina autorů 

těchto animací nepracuje pro profesionální podniky. 

V televizi se hodně používá omezená forma animace. Ta je používána populárními 

společnostmi, jako jsou UPA a Hanna-Barbera products. 

Čím více trváme na přirozeném pohybu, tím méně nám vyhovuje prostá kinematika. 

V poslední době je v animaci řešen problém přirozeného "vzhledu" objektu. 

Rozmělnění hran, neostrých přechodů světla-stín, neostré barvy apod. 

 

2.1.5. Využití počítačů v animaci 

Postup při vytvoření animace: 

1. Vytváření obrázků 

a) digitalizací nakreslené předlohy 

b) vytvoření obrázku pomocí grafického editoru počítače 

c) vytvoření obrázku jiným vstupním či výstupním zařízením a počítačem 

(použití scanneru a další grafické editace použití software na zpracování 

obrazu). 

2. Vytváření iluze pohybu. 

3. Mezifáze pohybu mohou být generovány počítačem nebo postupně tvořeny 

animátorem. 

 

Z hlediska rozsahu využití počítače pro animaci je možno použití rozdělit do pěti skupin: 

1. Vytvoření a uložení obrázků, jejich pozdější vykreslení resp. editace. 
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2. Použití počítače pro výpočet mezifází jednotlivých sekvencí obrázků. Jejich postupné 

vykreslení po předem určené trajektorii. Zde má využití počítače ekonomický význam. 

Lze nahradit práci kresličů mezifází počítačem. 

3. Využití počítače při tvorbě filmů znázorňující pohyb resp. deformaci objektů v 3D 

prostoru. Změny, zatmívání apod. 

4. Systémy, které využívají počítače pro tvorbu pozadí a na tomto pozadí přidělí hercům 

určité funkce pohybu. Každý "herec" je zde řízen samostatně. 

5. Nejvyšší stupeň využití je dán mocnými a "inteligentními"prostředky. Zde tvůrce 

předepisuje požadavky na záběry objektů, objekty - herce, jejich podobu, způsob 

pohybu apod. Tato úroveň však není "běžně" dostupná 

 

 

2.2. Typy animace 

1. Full animation (Plná animace) je proces vytváření vysoce-kvalitních tradičně 

animovaných filmů, které často používají podrobné nákresy a věrohodné pohyby. 

2. Limited animation (Omezená animace) zahrnuje použití méně podrobné, anebo více 

stylizované kresby a způsobu pohybu. Propagována umělci ve studiu americké United 

Production of America  a může být chápána jako stylizovaný způsob uměleckého 

vyjádření.  

3. Rotoscoping je technika, patentovaná Maxem Fisherem v roce 1917, kdy animátoři 

opisovali reálný pohyb, snímek po snímku. Film přímo kopíruje pohyby a tvary herce a 

je převeden do animované kresby (například ve filmu Pán prstenů (USA, 1978)), tato 

technika se používá pro základ a inspiraci pro animaci postav. 

4. Live-action/ animation je technika, při které se používá ruční malba, která se pomocí 

softwarových prostředků spojí v živé akční snímky. Jedno z prvních použití bylo  Coco 

the clown. 

5. Anime je technika používaná v Japonsku, a je silně ovlivněná karikaturami Disney. 
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2.3. Současný stav softwaru pro vytváření animací 

 

Dnes jsou k dispozici nejrůznější nástroje pro tvorbu animací, proudových (stream) 

interaktivních médií a budování webů elektronického obchodování. 

 

2.3.1. Placené produkty: 

Adobe Flash 

Vektorový grafický program Flash, jehož současným vlastníkem je společnost Adobe a 

dřívějším Macromedia. Je vhodný pro vytváření (převážně internetových) interaktivních 

animací, prezentací a her. Jeho hlavní výhodou a důvodem jeho tak velkého rozšíření je malá 

velikost výsledných souborů, které se ukládají ve vektorovém formátu. Dříve se pro účely 

reklamy na internetu používaly bannery ve formátu GIF, ty však pro dosažení malé velikosti 

musely na rozdíl od dodnes používaných flashových bannerů používat jen malé barevné 

spektrum a nízké rozlišení. Flash obsahuje ActionScript (objektově orientovaný programovací 

jazyk pro aplikace vyvíjené pomocí Macromedia či Adobe Flash). ActionScript je vlastní 

implementovaný jazyk Flashe, který pomáhá rozvinutí všech možností interaktivní animace, 

v dnes dostupných verzích je ActionScript celkem vyspělý objektově orientovaný programovací 

jazyk. Flash ukládá ve formátu .fla, můžeme také exportovat do formátů .swf, .html, .gif a .png. 

 

Obrázek 2: Pracovní prostředí Adobe Flash CS4 Professional 
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Flash exportuje soubory do dvou základních formátů: 

 .swf- v tomto formátu má soubor malou velikost, je spustitelný ve webovém prohlížeči, 

který k jeho běhu potřebuje přehrávač – Adobe Flash Player. 

 .exe – formát určený pro spouštění ve Windows v tomto formátu má soubor větší 

velikost. Jelikož má v sobě zabudovaný přehrávač, není tedy nutné mít další programy 

pro přehrávání animací. 

Kromě flashových bannerů se nejčastěji flash používá pro vytváření her. V dnešní době jsou 

Flash hry a animace velmi populární, jelikož hry mají malou velikost souboru, a tedy je není 

nutné stahovat, ale můžeme hrát tyto hry přímo v okně prohlížeče.  

Macromedia Shockwave Flash 

Multimediální program, vyvinutý společností Macromedia  a získán Adobe Systems v roce 

2005. Umožňuje vytváření aplikací ve vektorovém formátu, obsahující zvuky i video sekvence. 

Na rozdíl od Flashe není dostupný pro operační systémy Linux a Solaris. Výsledný soubor má 

příponu .swf  a má velmi malou velikost. Používán je především pro malou velikost výsledných 

souborů a velké množství efektů. 

Pro přehrávání je potřeba mít v prohlížeči nainstalován příslušný modul, který se instaluje buď 

při instalaci prohlížeče, nebo je jeho instalace uživateli nabídnuta po příchodu na stránku, která 

obsahuje animace ve formátu Shockwave Flash. 

 

3DS Max (3D Studio Max) 

Autodesk 3DS Max (též 3D Studio MAX) je profesionální program pro vytváření 3D grafiky, 

vizualizací a animací.  Často je používán pro výrobu reklam, filmů a v televizním průmyslu, pro 

architektonické a konstrukční vizualizace.  Je používán i pro tvorbu grafiky počítačových her. 

Autodesk 3DS MAX pochází z programu 3D Studio, vyvíjeném Yost Group pod záštitou 

Autodesku. 3DS MAX je určen pro operační systémy Microsoft Windows, 32bitové i nativní 

64bitové verze. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Program
http://cs.wikipedia.org/wiki/3D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_grafika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Obrázek 3: Pracovní prostředí 3DS MAX 

 

SMIL 

Synchronized Multimedia Integration Language  (Jazyk pro integraci a synchronizaci 

multimediálního obsahu) slouží pro vytváření a publikaci online i offline multimediálních 

prezentací, obsahujících video, hudbu, obrázky a text. SMIL neslouží k vytvoření videa nebo 

obrázku. 

SMIL umožňuje spojovat již hotové textové a multimediální objekty (hudbu v MP3, video v 

AVI nebo obrázek v SVG), vymezuje jim prostor a určuje, kdy se má který zobrazit a kdy ho 

má jiný nahradit. Výsledný dokument se podobá dynamické prezentaci, srovnatelné s 

prezentacemi v PowerPoint. 

 

CINEMA 4D

Multiplatformní 3D grafický program pro tvorbu grafických scén, se skvělými recenzemi. Je 

velmi jednoduchý a snadno ovladatelný, vhodný nejenom pro profesionály.  Umožňuje práci s 

globálním osvětlením, průchodem světla různými materiály, všechny nástroje pro modelování 

přesných tvarů a efekty. Umožňuje rendering (převedení 3D dat do 2D obrázku – bitmapy). 

K Cinema 4D je na internetu dostupná velká škála českých manuálů a návodů. 
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Obrázek 4 :Pracovní prostředí CINEMA 4D 

 

Java Applet  

Java Applet je program v jazyce Java, který se umístí do webové stránky, při jejímž načtení je 

spouštěn v prostředí Virtual Java Machine, jenž bývá součástí prohlížeče, nebo si uživatel může 

při instalaci webového prohlížeče instalaci Virtual Java Machine zvolit.  Stažená Java Applet se 

uživateli zobrazí jako součást webové stránky. Do HTML dokumentu stránky, ve které máme v 

plánu Java Applet umístit, je třeba vložit odkaz na daný soubor pomocí značky <APPLET>.  

 

PicturesToExe 

Program, vhodný pro vytváření jednoduchých animací a prezentací. K animování se používají 

obrázky typu JPG, GIF a BMP a zvukové soubory ve formátu WAV, MP3 a MIDI. Můžeme 

využít i prolínající efekty. Výsledný soubor je ve formátu .exe .  
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Obrázek 5 :Pracovní prostředí PicturesToExe 

 

 

Stykz  

Aplikace určená k vytváření animací kreslených postav. Animace je vytvářena klasickým 

spojením jednotlivých snímků. 

 

Obrázek 6 :Pracovní prostředí Stykz 1.0 
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2.3.2. V současné době bezplatné produkty pro vytváření a úpravu 

animací 

 Adobe Flex 

Adobe Flex je sada open source technologií od Adobe Systems pro vývoj multiplatformních 

aplikací, založených na Adobe Flash. 

Flexové aplikace se podobně jako aplikace vytvořené ve Flashi  spouští v prostředí Adobe Flash 

Playeru. Vyváří se většinou pomocí Adobe Flex Builderu, což je vývojové prostředí postavené 

na Java platformě Eclipse. 

 

Obrázek 7 :Pracovní prostředí Adobe Flex 

 

Na rozdíl od programu Adobe Flash nemůžeme ve Flex Builderu vytvářet vlastní animace, 

MovieClipy, kreslit, apod., ale můžeme použít spoustu již hotových komponent (objektů) s již 

vytvořenou grafikou, definovanými vlastnostmi a metodami. Výsledný soubor je však o desítky 

až stovky kB větší, než kdybychom jej vytvořili sami třeba ve Flashi. Práce ve Flex Builderu je 

jednoduchá a rychlá, vytvoření tlačítka, vysouvacího seznamu a jiných komponent můžeme 

provést pouze přetažením objektu z nabídky na scénu, bohužel však nemůžeme tuto 

komponentu posléze upravovat do takové míry, jako kdybychom si ji vytvořili sami. Důsledkem 

proto je, že aplikace vytvořené ve Flexi si jsou navzájem velmi podobné. 
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Protože je Flexový kompilátor ke stažení zdarma, jsou vytvářeny neustále nové, více či méně 

kvalitní aplikace pro tvorbu Flexových a Flashových aplikací. 

 

Alligator Flash Designer  

Tento program se dá použít pro tvorbu interaktivních prezentací a Flash animací. Můžeme 

využít více než 130 efektů pro animaci obrázků a textu. Není třeba odborných znalostí, 

umožňuje animovat obrázky, texty nebo různé tvary, a přidávat hudbu a efekty tak, že 

vytvoříme zajímavý Flash dokument. K dispozici je také prohlížeč. Umožňuje také vložení 

ActionScript kódu. Animace můžeme exportovat do formátu Macromedia Flash (SWF) a také 

vygenerovat HTML kód pro vložení na webové stránky.  

 

Pivot Stickfigure Animator 

Nenáročný program pro vytváření a animaci figurek. Figurky (nemusí se jednat bezvýhradně o 

postavy) se sestavují z čar a elips. Animace se vytváří pomocí změny polohy „kloubů”. Animaci 

je možno definovat i velikost a rychlost. Výsledný soubor je ve formátu Gif. 

 

ImageKlebor 

Nástroj pro tvorbu jednoduchých animací pomocí vkládání již vytvořených obrázků a jejich 

následného skládání za sebe.  

 

Quick Slide Show  

 Tvorba profesionálních prezentací a slideshow z digitálních fotografií. 

 

Microsoft GIF Animator  (MS GIF Animator) 

Tvorba jednoduchých animovaných GIF obrázků. 
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Babarosa GIF Animator  

 Výkonný GIF animátor s jednoduchým ovládáním. 

 

FlashSlider  

Program pro tvorbu flashových animací v SWF formátu. 

 

Sothink SWF Easy 

Program pro tvorbu flash animací. 

 

ANVSOFT Flash Slide Show Maker 2.50  

Program pro tvorbu slideshow v SWF formátu. 

 

Effect Creator PRO  

Aplikační program pro vytváření animací a grafických efektů. Effect Creator nabízí uživateli 12 

základních tvarů objektů se kterými lze různě pohybovat nebo objekty vzájemně skládat do 

skupin. Tento program má uživatelsky přívětivé rozhraní a nevyžaduje instalaci. 

 

Obrázek 8 :Pracovní prostředí Effect Creator PRO 

 

 

Video Avatar 

Aplikace vhodná pro animování postav. Výsledným souborem je animovaný GIF.  
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GentleDraw  

Jednoduchá aplikace pro vytváření 3D modelů a animací z černobílých obrázků a fotografií. 

Využívá vektorové konverze a výslednou animaci můžeme uložit do GIF souboru. 

 

2.3.3. Další formáty podporující animace 

GIF 

Graphics Interchange Format je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. GIF používá 

bezeztrátovou kompresi na rozdíl například od formátu JPEG, který používá ztrátovou 

kompresi. Gif se využívá pro vytváření nápisů jednoduchých log a animací. Výhodou GIF 

souboru je jeho malá velikost, nevýhodou je maximální počet současně použitých barev barevné 

palety, což je 256 (8 bitů), u animace můžeme 8 bitů použít pro každý snímek. 

 

APNG 

Animated Portable Network Graphics je grafický formát, který rozšiřuje formát PNG o podporu 

animací.  
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3. Rešerše animací pro elektrotechniku  

Animací pro tento obor již bylo vytvořeno nepřeberné množství, mnoho z nich se dá najít 

například na internetu. Tyto animace bývají vytvořeny v různých animačních programech a mají 

odlišnou kvalitu. U animací samozřejmě platí autorský zákon, a proto většinou nemůžou být 

tyto animace využity pro výuku, bez souhlasu autora, jehož získání může být často velmi složité 

či nákladné. Uvedu několik příkladů animací, které se vyskytují na webu: 

 

 Vznik elektromagnetického vlnění: 

http://math.ucr.edu/~jdp/Relativity/EM_Propagation.html  

 Pěkně vysvětlená a popsaná problematika rádiových vln: 

http://www.nrao.edu/index.php/learn/radioastronomy/radiowaves 

 Elektromagnetické vlny a cirkulární dichroismus: 

http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/edemo0.htm 

 Vlastnosti světla a elektromagnetického záření: 

http://www.astronomynotes.com/light/s3.htm 

 Animace elektromagnetického vlnění (mimo jiné): 

http://physics.usask.ca/~hirose/ep225/anim.htm 

 Zde v diskuzi animace Šíření elektromagnetických vln, s možností nastavení parametrů: 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=35 

 Šíření elektromagnetických vln s možností nastavení parametrů: 

http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava/emWave/emWave.html 
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4. Nejnutnější poznatky z šíření vln 

Radiokomunikační řetězec 

 Radiokomunikační řetězec slouží pro vytvoření rádiového spojení mezi dvěma, nebo i 

více body. Obsahuje vysílač, který přenáší energii přes napáječe na vysílací anténu, pomocí níž 

je energie vyzářena do volného prostoru v podobě elektromagnetických vln směrem k přijímací 

anténě. Přijímací anténa zachytí část elektromagnetických vln, a přes napáječe je pak přivedena 

na vstupní svorky přijímače. 

 

 

Obrázek 9 : Radiokomunikační řetězec 

 

 

V rámci mé bakalářské práce není nutné se zabývat problematikou šíření elektromagnetických 

vln příliš podrobně, proto se nebudeme zabývat vysílačem a obvody v nichž vysílaný signál 

vzniká, ani přijímačem a obvody na něj navazujícími. 

Druhy šíření rádiových vln: 

Vlny dělíme podle způsobu šíření na přízemní vlny, troposférické, ionosférické.  

Přízemní vlna se šíří v těsné blízkosti povrchu země a její šíření závisí na tvaru zemského 

povrchu a na jeho vodivosti. 

 

Obrázek 10: Přízemní vlna 

 

 Útlum této vlny je u pásem VKV tak velký, že se využívá pouze u přímé viditelnosti, popřípadě 

se využívá odrazů této vlny od elektricky vodivých předmětů, u kterých nám záleží na jejich 

velikosti, která by neměla být menší než délka vlny. Krátké vlny mají dosah omezen řádově na 
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desítky kilometrů. U tohoto typu šíření mají velký vliv odrazy od předmětů na povrchu země, 

zvláště v případě, kdy je jejich velikost srovnatelná s délkou vlny nebo větší než délka vlny. 

 

Prostorová vlna troposférická se šíří v troposféře a část záření se odráží zpět k zemi. Ostré 

rozdíly při teplotní inverzi mezi teplým a studeným vzduchem jsou vhodné pro lámání vln. 

Lámání vln záleží na ostrosti teplotního rozdílu, avšak i když nedochází k inverzi, jsou vlny 

nepatrně zalomeny nad zakřiveným povrchem země. I tento lom umožňuje zvětšení dosahu 

spojení za teoretickou hranici viditelnosti. 

 

Obrázek 11: Prostorová vlna troposférická 

 

  

Prostorová vlna ionosférická je anténou vyzářena pod určitým úhlem, za účelem odražení od 

některé z ionosférických vrstev. Zda se vlna od ionosféry odrazí a jak silně bude tlumena, závisí 

na kmitočtu a současném stavu ionosféry, frekvenci vyslané vlny, úhlu dopadu na ionosféru. 

Pokud se vlna opakovaně odráží od vnitřních vrstev ionosféry, mluvíme o tzv. ionosférickém 

vlnovodu (nejčastěji mezi vrstvou E a F, v létě na osvětlené části zeměkoule pak mezi F1 a F2) . 

 

Obrázek 12: Prostorová vlna ionosférická 
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5. Animace ve Flashi 

5.1. Animace Flashe v aplikačním prostředí 

Flash je multimediální formát, původně vytvořený pro vytváření animací, společně s 

přehráváním zvuků a jednoduchou interakcí ze strany uživatele. Díky tomu byl původně řazen 

do stejné kategorie jako třeba animovaný GIF. 

Možnosti animace ve flashi se od té doby prakticky nezměnily, ale zato vlastnosti a schopnosti 

skriptovacího jazyka ActionScript přeřadily Flash do stejné kategorie, kde řadíme i Javu nebo 

Silverlight. 

 

Ve Flashi obrázky představují obsah umisťovaný do snímků na časové ose. Animace můžeme 

vytvářet pomocí kreseb, fotografií nebo grafikami, které generuje ActionScript. Ve Flashi 

můžeme vytvářet animace několika různými způsoby. Můžeme využít techniky vykreslování 

pohybu (motion tweens), vykreslováním tvaru (shape tweens), nebo vytvářet animaci snímek po 

snímku.  

Při použití motion tweens si vypočítává Flash fáze pohybu sám, animátor pouze vytvoří 

počáteční a koncový klíčový snímek a Flash vytvoří pohyb tím, že doplní změny mezi 

klíčovými snímky, jím vypočtenými snímky. 

Shape tweed použijeme tehdy, budeme-li chtít například měnit kruh na obdélník, nebo měnit 

nějaký jiný obrazec. 

Animace snímek po snímku je tradiční způsob vytváření animací, při této technice nevyužijeme 

vlastností Flashe ale nakreslíme sami všechny fáze pohybu ručně. Tento způsob má své výhody 

i nevýhody, výhodou může být například možnost vytvářet složitější efekty. Nevýhodou je 

časová náročnost a velikost souboru SWF. 

 

5.2. ActionScript 

ActionScript nám ve Flashi umožní přehrávání audio a video záznamů, práci s objekty na scéně, 

načítání externích dokumentů a médií a další. 

5.3. Flash bez ActionScriptu 

Ve Flashi bez ActionScriptu můžeme pracovat s vektorovou grafikou, využít pohybové a 

tvarové transformace, využívat některé rastrové efekty a výplně pro křivkové objekty.  
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5.4. Rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou  

Objekty jsou ve Flashi standardně ukládány ve vektorovém formátu. Počítače zpracovávají 

obrazové informace dvěma základními způsoby, v bitmapové grafice je každý obrázek popsán 

sítí barevných pixelů, které jsou uspořádány do pravoúhlé mřížky, a při velkém přiblížení 

můžeme jednotlivé body rozeznat. Počítač si tyto obrázky ukládá pomocí přesné polohy a barvy 

jednotlivého pixelu. Tento způsob využívá při své činnosti například televize nebo digitální 

fotoaparát. Kvalitu obrazového záznamu hodnotíme podle počtu použitých bodů (rozlišení) a 

podle počtu použitých barev (barevné hloubky). 

Ve vektorové grafice je obrázek popsán pomocí základních geometrických útvarů, jako jsou 

body, úsečky, křivky a mnohoúhelníky. Ke každému geometrickému útvaru ve vektorové 

grafice ukládáme informace o poloze a barvě. Vektorová grafika má oproti rastrové několik 

výhod, asi tím nejdůležitějším je to, že velikost výsledného souboru je obvykle mnohem menší 

než u obrázku rastrového. Dále můžeme obrázek zvětšovat, zmenšovat a otáčet beze ztráty jeho 

kvality, a také můžeme pracovat s každým objektem obrázku odděleně, určovat mu jeho pořadí 

a vlastnosti. Hlavní nevýhodou vektorového obrázku bývá náročnější tvorba, protože rastrový 

obrázek pořídíme lehce například pomocí skeneru či fotoaparátu. Navíc při práci s vektorovým 

obrázkem můžeme narazit na problém s náročností na operační paměť a procesor, protože 

jestliže pracujeme s velkým množstvím objektů (u složitých obrázků), musí počítač při 

zobrazení vektorové grafiky pro grafickou kartu a monitor převést vektorový obrázek do rastru 

(je třeba spočítat barvy a pozice jednotlivých pixelů).  U průsvitných výplní rastrových efektů je 

tento převod velmi náročný, a proto se vektorová grafika pro příliš složité obrázky (například 

třeba fotky) v praxi nepoužívá. 

 

Obrázek 13: Rastrová vs. Vektorová grafika 

 

Rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou je patrný na předchozím obrázku. 
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5.5. Vytváření a přehrávání Flashe  

Při vytváření Flashových souborů je ideální použít oficiální software Adobe Flash, popřípadě 

ještě flashový framework Adobe Flex. Na internetu se samozřejmně dá stáhnout nepřeberné 

množství dalších programů, zvládajících export do Flashe, ty ale většinou bývají pro tvorbu 

náročnějších aplikací nepoužitelné. 

V Editoru Adobe Flash můžeme provádět grafické a programové úpravy zdrojových souborů 

(.fla), posléze tyto soubory publikovat (kompilovat) do formátu .swf . Kompilace bývá u většiny 

aplikací jednosměrný a nevratný proces. Samozřejmě můžeme narazit i na dekompilery, které se 

snaží o převod na původní formu, ale výsledek nebývá nikdy tak kvalitní jako původní zdroj. 
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6. Scénáře animací 

 

Pro tvorbu prezentace je důležité vytvořit scénář, který popisuje obsah jednotlivých snímků.  

6.1. Scénář animace elektromagnetických vln 

Stránka 1:  

Úvodní stránka se seznamem témat  

a) Radiokomunikační řetězec 

b) Druhy šíření rádiových vln 

c) Cesty šíření rádiových vln 

d) Vliv země na polarizaci antén 

 

Stránka 2: 

Nadpis Radiokomunikační řetězec, obrázek s popisem zařízení, 

 text: Radiokomunikační řetězec začíná vysílačem, přes napáječe postupuje energie na vysílací 

anténu, která ji vyzáří do volného prostoru. Tam se šíří prostřednictvím elektromagnetických 

vln a v místě příjmu je její část zachycena přijímací anténou. Přes napáječe je přivedena na 

vstupní svorky přijímače. Stránka obsahuje animaci, text, obrázek pro vysvětlení a disabled 

tlačítka Back a Foward a tlačítko Menu ve spodní části obrazovky pro ovládání.  

 

Stránka 3:  

Nadpis Druhy šíření rádiových vln,  

text: Přízemní vlna se šíří v blízkosti nad zemí, vzhledem k pohlcování energie povrchem země 

pouze na krátkou vzdálenost, u VKV pouze na viditelnou vzdálenost. 

Stránka obsahuje animace, text a disabled tlačítko Back a tlačítka Foward a Menu ve spodní 

části obrazovky pro ovládání.  
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Stránka 4:  

Nadpis Druhy šíření rádiových vln,  

text: Prostorová vlna troposférická se šíří troposférou a na rozhraní elektrických parametrů se 

část záření může odrážet nebo lámat.  

Stránka obsahuje animace, text a tlačítka Back, Foward a Menu ve spodní části obrazovky 

pro ovládání.  

 

Stránka 5:  

Nadpis Druhy šíření rádiových vln, text: Prostorová vlna ionosférická je anténou vyzářena 

pod úhlem, zajišťujícím odraz od některé z ionosférických vrstev zpět k zemi.  

Stránka obsahuje animace, text a disabled tlačítko Foward a tlačítka Back a Menu ve spodní 

části obrazovky pro ovládání.  

 

Stránka 6: 

Nadpis Cesty signálu od vysílací po přijímací stranu 

Text: 

a) země - země – oba body spojení leží na zemi 

b) země - kosmos –jen u vysokých frekvencí (řízení oběžných družic) 

c) kosmos - země –signály z meteorologických družic, GPS apod. 

d) kosmos - kosmos – spojení mezi dvěma i více družicemi 

e) země - kosmos - země – televizní satelitní vysílání, satelitní telefon apod. 

f) země – tropo/stratosféra - (země) – spojení s leteckou technikou, radiolokace, (případně 

troposférický rozptyl – odraz na nehomogenitách troposféry) 

g) země - kosmická tělesa- země (slunce, měsíc, planety apod.) 

text použitý jako menu, při kliknutí na odkaz se spustí příslušná animace. 

Stránka obsahuje animace, text a tlačítko Menu v horní části obrazovky pro návrat k úvodní 

obrazovce. 

Stránka 7: 

Nadpis: Vliv země na polarizaci antén.   

Text:  
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a) horizontální - anténa je horizontálně se zemí 

b) vertikální – anténa je vertikálně se zemí 

Text použitý jako menu, při kliknutí na tlačítko se spustí příslušná animace. 

Stránka obsahuje animace, text a tlačítko Menu v horní části obrazovky pro návrat k úvodní 

obrazovce. 
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7. Postup při vypracování 

Za účelem jednoduché manipulace tvoří animace jednotný celek, jeden soubor. Studenti a 

vyučující budou moci soubor přenášet, nahrávat a stahovat bez nutnosti komprimace, tudíž 

nebude třeba přílišných znalostí práce s počítačem. Animaci mám rozdělenu do 6-ti scén, 

z důvodu přehlednosti a snadné orientace mezi animacemi při vytváření prezentace. V první 

scéně, která se zobrazí hned po spuštění prezentace, se nachází úvodní obrazovka, se seznamem 

témat, kterými se prezentace zabývá. Jednotlivé názvy témat jsou vytvořeny jako odkazy, na 

které když uživatel klikne, přejde prezentace na příslušnou stránku s učivem a animací. Na 

těchto dalších stránkách se již vyskytují ovládací prvky prezentace pro přechod mezi 

jednotlivými podtématy a návrat na úvodní stránku.  Nepřidávala jsem do animace žádnou 

úvodní stránku s informacemi o autorovi a návodem na ovládání, protože by tyto odváděly 

pozornost od samotného učiva. 



34 

 

7.1. Uživatelská příručka: 

7.1.1. Hlavní strana prezentace 

Hlavní stránka prezentace se objeví, po jejím spuštění. Zde si uživatel může vybrat téma, 

kterému se chce věnovat.   

 

Obrázek 14: Úvodní strana 

 

Jednotlivé odkazy jsou realizovány jako tlačítka (buttons). K tlačítkům je připojen ActionScript:  

on(release) 

{ 

 gotoAndPlay("Scene 2",1) 

} 

První řádek (on (release){…}) říká, že po puštění tlačítka myši se má stát následující. 
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Příkaz “gotoAndPlay("Scene 2",1)“ znamená: jdi na první snímek scény 2 a přehraj celou 

časovou osu. “goToAndStop("Scene 4",1)“ znamená: jdi na první snímek scény 4 a čekej.  

 

7.1.2. Scéna 2:  

 

Obrázek 15: Strana Radiokomunikační řetězec. 

 

Na této scéně se nachází pouze animace, neaktivní tlačítka Foward a Back a tlačítko Menu, 

ke kterému je opět připojen ActionScript: 

  on(release) 

{ 

  goToAndPlay("Scene 1",1)  

} 
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7.1.3. Scéna 4 

Obsahuje animaci Přízemní vlny, neaktivní tlačítko Back a aktivní tlačítka Menu a Foward. Při 

kliknutí na tlačítko Foward se zobrazí následující animace. Při kliknutí na tlačítko Menu se 

uživateli zobrazí úvodní stránka.  

 

Obrázek 16: Strana Přízemní vlna. 

 

7.1.4. Scéna 3 

Scéna 3 obsahuje animaci prostorové vlny troposférické, tlačítka Back, Foward a Menu. 

Kliknutím na tlačítko Back se uživatel přesune na Scénu 4, tlačítkem Menu na úvodní stranu a 

tlačítkem Foward na Scénu 5. 
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Obrázek 17: Strana Prostorová vlna troposférická. 
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7.1.4. Scéna 5 

Tato scéna obsahuje animaci prostorové vlny ionosférické a tlačítka BACK a MENU. Pomocí 

tlačítka BACK se přesuneme na scénu 3 a pomocí tlačítka MENU se vrátíme na úvodní stránku. 

 

 

 

Obrázek 18: Strana Prostorová vlna ionosférická. 
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7.1.5. Scéna 6 

Pokud na úvodní stránce klikneme na tlačítko cesty šíření radiových vln, zobrazí se nám scéna 

6, která obsahuje animace, tlačítko Menu a tlačítka a) až g) po jejichž stisknutí se spustí 

příslušná animace.  

 

Obrázek 19: Strana Cesty šíření rádiových vln. 
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7.1.6. Scéna 7 

Pokud na úvodní straně klikneme na Vliv země na polarizaci antén, pak se nám zobrazí tato 

scéna, máme možnost spustit si animaci a to jak horizontální tak vertikální polarizace. 

 

Obrázek 20: Strana Polarizace antén. 
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7.1.7. Scéna 8 

Vlna ve vlnovodu. 

 

Obrázek 21: Strana Vlna ve vlnovodu. 
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8. Závěr 

Výsledným produktem této bakalářské práce je interaktivní prezentace pro podporu výuky 

kurzu Elektromagnetizmus. Práce byla vytvořena v programu Adobe Flash CS4 Profesional. 

Obsahem práce jsou animace a základní informace k problematice elektromagnetických vln. 

Práce obsahuje také jednoduchý úvod do problematiky vytváření animací a popis programu 

Adobe Flash CS4 Profesional. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit interaktivní učební 

pomůcku pro vyučující a studenty, umožňující snadnější pochopení dané problematiky. Za 

účelem zpříjemnění a zjednodušení práce s prezentací jsem použila jen základní nejnutnější 

ovládací prvky a kladla důraz na jednoduchost a přehlednost prezentace a jejího obsahu.  
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