
 



 

 



 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ABSTRAKT 
Práce se zabývá záznamem a reprodukcí zvukových stop na 16mm filmu a to jak 
zmapováním pozapomenutých technologií, tak i ve smyslu experimentálním a 
badatelském, kdy rozebírá možné metody zápisu a čtení stopy pomocí moderních 
optoelektronických prvků. Konečným výstupem je jednotka zapisující negativ zvukové 
stopy (analogové i digitální) na fotocitlivý materiál a návrh zařízení pro synchronní 
přehrávání digitální zvukové stopy z paměťové karty externího přehrávače.  Práce je 
realizována ve spolupráci s Filmovými laboratořemi Barrandov Studio a.s. a společností 
Meopta-optika, spol. s r.o., Přerov. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
16mm film, 16mm negativ, optický hustotní záznam, optický kvazi-hustotní záznam, 
optický plochový záznam, DTS, DOLBY, WAV, zvuková kamera, filmová kamera, 
kerrova buňka, LED, azurová optická zvuková stopa. 

 

ABSTRACT 
The work deals with the recording and reproduction of sound tracks on 16mm film and 
with old forgotten film optic sound technologies, as well as plans experiments and 
research, which examines possible methods for reading and writing tracks using modern 
optoelectronic devices. The final output is intended to drive the writing negative audio 
(analog and digital) on the photosensitive material and design of the device for 
synchronous playback of digital audio tracks from an external memory card. The work 
is done in collaboration with film laboratories Barrandov Studio a.s. and Meopta-
Optika, spol. s r.o. 

 

KEYWORDS 
16mm film, 16mm negativ film, variable-density optical sound-track, variable-area 
optical sound-track, DTS, DOLBY, WAV, sound camera, film camera, Kerr’s cell, 
LED, cyan optical sound-track. 
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ÚVOD 
Synonymem pro film je pro většinu obyvatel České republiky audiovizuální 

vyprávění reprodukované buďto v kinech, nebo modernějších audiovizuálních 
přehrávačích. Korektně je film výrazem pro světlosenzitivní vrstvu nanesenou na 
nitrátové, acetátové nebo polyesterové podložce (dříve skleněné). Ve světě se pro 
pohyblivé obrázky uchytil výraz MOVIE (vyjadřující hlavní smysl nového média – 
zachycení pohybu), zatímco film je automaticky brán především jako materiál, na 
kterém je pohybové dění zachyceno. Česká slovní zásoba bohužel nerozlišuje nositele 
informace a umělecké či dokumentární dílo a proto se nám bude zaměňovat film 
s filmem. Chvíli jako materiál, chvíli jako sdělovací prostředek. Snad napomohou 
přívlastky rozlišující typ a velikost materiálu (negativ, pozitiv, intermediát, 8mm, 
9,5mm, 16mm, 35mm a 70mm). Když tyto technické specifikace budou chybět, 
většinou je čtenáři prezentován fenomén pohyblivého obrazového vyprávění (a posléze 
i audiovizuálních děl, neboť zvuk ve filmu nebyl dlouhou dobu samozřejmostí).  

Filmový materiál a schopnost zaznamenání obrazu byla objevena o více než století 
dříve, než záznam zvuku. Vizuální umění, styl, experimenty a standardy tak byly 
dlouhou dobu dominantní a zvuk byl vždy považován spíše jako doplněk k obrazovému 
vyprávění příběhu (v počátcích barový klavírista), případně za mladší a samostatný 
obor. Ostatně, i radiové vysílání a síť vysílačů prvních rozhlasových stanic se rozrostla 
později, než síť kin a potulných biografů. Tento náskok filmového umění a filmového 
materiálu s sebou dodnes nese určitá specifika, která málokdo mimo obor filmové 
technologie zná. Filmy bylo potřeba opatřit synchronním přehráváním zvuku, jenže 
jednotlivé standardy s prostorem pro zvukové stopy na filmu nepočítaly. Navíc hlučnost 
analogových kamer komplikovala synchronní snímání zvuku, což vedlo k tomu, že 
veškeré ruchy a dialogy se často dodělávaly ve studiích, tzv. post-synchrony. Při 
natáčení se tedy většinou stále zaznamenával pouze obraz a zvukový negativ byl 
vyráběn posléze, až při konečném sestřihu obrazového negativu. Ostatně, tento postup 
se i dnes u alternativních produkcí stále používá, u snímkové animace ani nelze jinak 
(naposled český večerníček Krysáci natáčený na 35mm film ve studiu Karla Zemana 
v Ateliérech Bonton Zlín).  

Ponejvíce amatérští filmaři řešili možnosti doozvučení svých filmů. Studentům 
FAMU a dalším nadšencům nanášel na kraj 16mm filmu magnetickou stopu doktor 
Rentz až do svých 90 let. Vymyslel totiž a v pokoji svého domku prováděl polevu 
němých filmových pásů magnetickou zvukovou stopou, čímž dokázal v hifi kvalitě 
ozvučit film prakticky libovolného formátu. Doktorát měl však pan Rentz z farmacie. 
Kdysi ve vlastní lékárně vymyslel a začal produkovat proslulé výrobky, jako např. 
ovocnou šťávu Karotelu, likér Jakamarus nebo podpůrný lék Pangamin. Zpravidla 
nevynalézal pro osobní slávu nebo peníze. Patentovanými nápady se mu několikrát 
podařilo zachránit provoz již znárodněné lékárny před zrušením a tím zajistit práci jejím 
zaměstnancům. Doktor Rentz zemřel 26. 1. 2011 ve věku 91 let. Dnes nikdo jeho 
zařízení neumí obsluhovat (věnováno Národnímu technickému muzeu), navíc ukončil 
své provozy výrobce potřebných směsí a roztoků, německá AGFA.  

Rentzovo polívání filmu magneticky aktivní směsí se pokoušela nahradit celá řada 
filmových nadšenců. Většinou však formou řezání a lepení magnetofonového pásku. 
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Vzhledem k tomu, že magnetofonové pásky, s výjimkou archivů rozhlasových stanic a 
hudebních vydavatelství již nikdo nepoužívá, nezdá se tato cesta ani perspektivní a 
vzhledem k neduhům s odlepováním stopy ani profesionální. 

Z filmových laboratoří Barrandov Studia v Praze proto vzešel podnět k vytvoření 
vlastního digitálního standardu. Stále je ve světě mnoho filmařů, kteří si chtějí 
minimálně vyzkoušet kouzlo a náročnost skutečného analogového natáčení a střihu. 
Bohužel stroje na výrobu negativů optických zvukových stop mimo posledního 
mohykána, Andec-Berlin, již nefungují a jejich oprava by byla natolik drahá, že by se 
při dnešních objemech a hlavně dnešní nejistotě z budoucnosti klasického filmového 
materiálu, nevyplatila.  

V Československu se výrobou optické zvukové stopy konkrétně pro 16mm film 
zabývaly Ateliéry Zlín (Filmové laboratoře Gottwaldov). Tamní laboratoře, především 
díky dlouhodobému kontraktu na restaurátorství filmových kopií Slovenského 
filmového ústavu, fungují dodnes. Ani zde však nejsou schopni zvukovou optickou 
stopu na 16mm vyrobit, původní zvuková kamera se v rámci opakovaných změn vedení 
laboratoře ztratila a zamířila do jedné ze soukromých sbírek filmové laboratorní 
techniky. Cílem této práce je tak vyzkoušet jednoduchý zápis analogové optické 
zvukové stopy na 16mm film a snaha najít metodu synchronního digitálního přehrávání 
s obrazovým 16mm pozitivem.  

Praktické dokončení práce bude realizováno přímo ve Filmových laboratořích 
Barrandov studio, a.s. v Praze.  Tato diplomová práce je do páté kapitoly spíše 
zamyšlením o možných cestách, kterými se později prakticky ubíráme od páté kapitoly 
do samotného závěru. Vůbec ve své první části se pokouší svého čtenáře zasvětit do 
samotných počátků filmového řemesla a filmových materiálů, pro lepší pochopení 
magického světa pohybu zajatého ve fotocitlivých vrstvách odpočívajících ve filmových 
archivech po všech kontinentech.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 18 

1 ZROZENÍ KINEMATOGRAFIE 
Zrak je nejdůležitější lidský smysl, tvrdí se, že se podílí až 80 %  na lidském vnímání 
okolního světa. Přesto nás oči, díky své nedokonalosti (a jisté setrvačnosti vjemů na 
sítnici) klame. Nikdo z nás neví, kolik staletí, ba i tisíciletí, jsme nadšeni světelnými 
kreacemi, kroužením žhavých klacků, kdy se rychlý pohyb spojuje do spojitých 
geometrických celků. Dohledatelné už však je počínání českého učence, Jana 
Evangelisty Purkyně, jenž došel při svých pokusech k závěru, že „Je-li pohyb předmětu 
rychlejší, než doba vnímání našeho oka, nestačí náš zrak již jednotlivé fáze 
v mozkovém ústředí zaznamenati a jeden zachycený obraz splyne s druhým.“ (převzato 
z [3]). Dnes tuto problematiku plně popisuje Ferry-Porterův zákon: 

Rychlost vnímání je dána reciprokou hodnotou doby měřené v sekundách, která uplyne 
mezi zrakovým podnětem a vjemem. Rychlost vnímání nelineárnně vzrůstá s jasem 
podnětu. Uplatňuje se fyziologická setrvačnost odezvy sítnice při časových změnách 
jasu – ta určuje kritický kmitočet blikání fk, který je podle Ferry-Porterova zákona 
úměrný logaritmu intenzity kladné fáze podnětu: 

fk = k1 + k2.log10(L) [Hz],  (1.1) 

kde L je jas [cd/m2], k1 = 30,26 a k2 = 12,6 jsou experimentálně zjištěné konstanty.  
Pokud jste měli to štěstí navštívit analogovou projekci z 35mm pásu (dnes menší 

kina nebo projekce starších titulů, filmové kluby) s rychlostí posuvu 25 snímků/s, jistě 
jste si povšimli, že je na velkém plátně znatelné blikání u světlých scén, při záběrech na 
oblohu atp. To proto, že kritický kmitočet spolu s jasem stoupá.  

Při analogovém natáčení má každý metr materiálu svou cenu. Přecházet například 
na rychlost 50 snímků/s by byl drahý špás a větší přepravní náklady u distribučních 
kopií. K jisté revoluci tak došlo až při prosazení digitálního natáčení (ve větší míře až 
v roce 2012). Film Hobit Petera Jacksona se natáčel v rozlišení 4k a rychlostí 50fps. 
Tento experiment ukázal, že zdvojnásobení množství dat, vysoké nároky na digitální 
úložiště a střižny, film prodraží stejně, jako by se natáčelo dvojnásobnou rychlostí na 
filmovou surovinu. A co víc, obraz byl tak dokonalý a věrný, že ztratil na svém kouzlu.  

Každé hrané audiovizuální dílo by mělo být stylizováno, posunuto od reality, jinak 
se dostáváme k dokumentu, přesnému zachycení prostředí. Slovo umění pochází od 
latinského artificial – tedy umělý. Zkrácenina ART tak představuje pojem pro jakoukoli 
záměrnou fikci – obrazovou, zvukovou, příběhu. Jakákoli nedokonalost je pro lidské 
vnímání příjemným únikem mimo realitu, podporuje smysl pro naši fantazii, abstrakci. 
Na klasickém filmu není jediný snímek identický. Filmové zrno není ukotveno do pevné 
mřížky, na rozdíl od digitálních CCD snímačů. A nižší frekvence snímání obrazu 
vytváří také jistý efekt trhanosti, až laškovní nedokonalosti.  

A tak před uvedením do kin režisér Peter Jackson ochudil svého Hobita o každý 
druhý snímek a vrátil se na zažitou frekvenci 25 snímků za sekundu. Oficiálně se pak 
vyjádřil, že Hobit při 50fps přišel o atmosféru klasické filmové projekce. Byl zkrátka 
natolik dokonalý, že se na něj nedokázal koukat ani samotný režisér. 
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1.1 Vynálezy, jež vedly k objevu kinematografie 

Jak již bylo stručně popsáno, za první předstupně kinematografie se považují zrakové 
klamy. Již prvobytně pospolná společnost možná dělala efekty u ohně se žhavými 
klacky. Pozdější klamy byly určeny především pro pobavení dětí a pouťové atrakce. 
S čím si tenkrát vystačily?  

1.1.1 Kouzelný vlk 
Mezi první hračky založenými na nedokonalosti lidského oka patří tzv. Kouzelný vlk 
z 18. století. Dnes bychom možná řekli „kouzelná káča“. Byla to v podstatě dnešní 
rotační káča s tím, že na její povrch byla upevněna drátová, pestře zbarvená kostra. 
Káča se roztáčela obvyklým způsobem a kostra při pohybu vytvářela dojem  krásně 
zbarveného skleněného tělesa ve tvaru poháru nebo vázy. Drátová konstrukce se dala 
všemožně ohýbat, čímž vznikala nová tělesa a nadšení dětí neutuchalo.  

1.1.2 Thaumatrop 
Tuto hračku roku 1826 vynalezl anglický astronom John Herschel. Na princip přišel 
díky své hravosti a trávením dlouhých chvil s kovovými mincemi, jež po stole nechával 
rotovat a všiml si, že vidí obě hlavy vladaře zároveň. Tento trik aplikoval na svou 
hračku Thaumatrop. Na rub a líc kruhové desky nakreslil obrázky, které se navzájem 
doplňovaly. Například klec a opice. Deska se roztáčela pomocí dvou tenkých motouzů a 
oba obrázky splývaly v jeden – opice v kleci. Podobných Thaumatropů se litografickým 
tiskem dělalo ve statisících. Náměty zůstaly vždy prosté – pták a strom, tanečník a 
tanečnice, jezdec a kůň… 

 

Obr. 1.1: Thaumatrop (National Film and Sound Archive, Australia). 

1.1.3 Stroboskop a kouzelný buben 
O osm let později vymyslel Francouz Plateau fenakistoskop a nezávisle na něm 
Rakušan Stampfer sestrojil stroboskop. Oba přístroje lidem poprvé v životě ukázaly 
pohyb, který byl ve skutečnosti pouhou fikcí. Sadu stroboskopických kotoučů si můžete 
osobně vyzkoušet na FAMU v kuřárně ve třetím patře nebo v Národním technickém 
muzeu v Praze.  
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Obr. 1.2: Fenakistoskop (Centre national du cinéma et de l´image animée, France). 

 

Obr. 1.3: Stroboskop a kouzelný buben (převzato z [3]). 

Ještě větší obliby dosáhl přímý potomek těchto primitivních hraček, tzv. kouzelný 
buben vynalezený roku 1833 Angličanem Hornerem. Dovnitř bubnu se vkládaly 
papírové pásy s namalovanými fázemi krátkého pohybu nebo děje. Čím větší buben, tím 
delší pohybová kreace a tím i větší čest rodiny, jež mohla svému dítěti komfortnější a 
větší stroj pořídit.  
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Obr. 1.4: Kouzelný buben (Moravská galerie v Brně, výstava Rytmy + pohyb + světlo). 

1.1.4 Laterna Magika 
Nevíme, kdo „kouzelnou lucernu“ použil poprvé. Poprvé ji popsal mnich 

Athanasius Kirchner v roce 1646 jako skřínku, ve které je rozsvícena lampa a jejíž 
paprsky se odrážejí od spojné čočky, upevněné na konci trubky. Vsune-li se mezi lampu 
a čočku obrácený obrázek malovaný na skle, objeví se zvětšený otočený obraz na stěně. 
První představení pro sezvané šlechtice s laternou magikou učinil Kirchner již v roce 
1640. Promítal ďábly, kostlivce a apokalyptické příšery. Bylo to pro onu dobu 
příznačné, však dodnes se při upevňování či udržení moci používá uměle vyvolaného 
strachu z cizího nepřítele (v našich duších, za našimi hranicemi, mezi námi samotnými, 
viz. upalování „čarodějnic“.) 

Větším štramákem však byl jistý Belgičan Robertson, jež vyvolával přízraky dávno 
zemřelých osob. Po stěnách jeho sálu visela středověká mučidla, kostry oběšenců a 
umrlčí lebky cenily zuby na vyděšené diváky sedící v lavicích. Představení začínala 
burácením hromů, chroptěním, řinčením řetězů, dokud se neobjevil sám velký 
Robertson, aby zvýšeným hlasem vyzval někoho z přítomných, jenž mu řekl, koho má 
vyvolat ze záhrobí. Kouzelník naházel do kotle spoustu záhadných předmětů, mumlal 
zaklínadla, až se najednou z kotle vznesl dým, do kterého promítl laternou magikou 
obrysy lidské postavy. Tak vznikla nejen sláva oblíbených Ilusionistů, ale nejspíš i 
základ pro pozdější hororové filmy. A pár dožívajících kolotočářů tyto primitivní triky 
užívá dodnes ve svých domech hrůzy, například na Kočkově Matějské pouti.  

 

Obr. 1.5: Laterna Magica (http://wernernekes.de). 
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1.1.5 Optická divadla 
Mohlo by se zdát, že k promítání pohyblivých obrázku je již malý krůček. Máme 
Laternu magiku a spoustu optických klamů. Kombinací už by mohl být počátek filmu, 
tak jak jej známe dnes. Jenže v první polovině 19. století stále ještě neexistovala 
elektrická žárovka ani obloukové lampy a svítivost svíček a petrolejových lamp byla 
pro promítací zařízení nedostatečná.  

Zkoušelo se promítat skleněné desky stroboskopu, avšak neúspěšně. Obraz splýval 
v jednu mazanici. Bylo ještě nutné vymyslet, jak promítaný obraz zaclonit při pohybu 
kotouče a poté jej nechat chvíli v klidu, promítnout na stěnu a celý proces opakovat. 
Tuto pro tehdejší konstruktéry značně složitou otázku vyřešil poprvé A. Moltini 
přístrojem zvaným choreutoskop. Byla to kombinace otočné clony, skleněného kotouče 
s trhaným posuvem (synchronizovaným se clonou) a laterny magiky. Mechanismus 
posuvu kotouče byl velmi podobný maltézkému kříži, který se pro nespojitý cyklický 
posuv používá v projektorech dodnes.  

 

Obr. 1.6: Choreutoskop (převzato z [3]). 

Kvůli poklesu jasu už tak bídného obrazu na stěnu vinou clony se Moltiniho 
choreutoskop v praxi neosvědčil. Mnohem úspěšnější byl v promítání živých obrazů 
Francouz Emile Reynaud, muž, jenž poprvé předváděl oživlé obrázky širokému 
obecenstvu. Reynaud se narodil v prosinci roku 1944 a věnoval se již od svého mládí 
mechanice, fyzice a především potom optice. V roce 1877 si nechal patentovat 
Praxinoskop. Byl to opět buben, do kterého se vkládal papírový pás s nějakými 
pohybovými fázemi, štěrbiny zde však nebyly. Obrázky odrážela soustava zrcadel 
sestavená do mnohobokého pravidelného hranolu uprostřed bubnu. Počet zrcadel 
odpovídal počtu obrázků a každý obrázek se tak odrážel v protějším zrcadle. Sledování 
pohybu bylo příjemnější a plynulejší, než u původních kouzelných bubnů. Nová 
„hračka“ se ujala a sám Reynaud ji začal vyrábět ve velkých sériích ve vlastní továrně.  



 23 

 

Obr. 1.7: Praxinoskop (Moravská galerie v Brně, výstava Rytmy + pohyb + světlo). 

O pár let později sestrojil i projekční praxinoskop. Tím, že neobsahoval clonu, byla 
jeho svítivost vyšší a na rozdíl od choreutoskopu dobyl svět. Stále však nebyla dořešena 
periodičnost a malá délka (smyčka) zachyceného pohybu (většinou maximálně 20 
obrázků, tedy ani ne sekunda dnešního kinofilmu).  

 

Obr. 1.8: Praxinoskop (převzato z [3]). 

1.1.6 První kino světa 
Reynaud po 7 letech usilovné práce připravil tehdejšímu obecenstvu zážitek, o kterém 
se tehdy mluvilo po celé Evropě.  

Dne 28. října 1982 se objevil před pařížským museem voskových figurín (Musée 
Grévin) plakát, že se tu denně promítají světelné pantomimy. Bylo to první kino světa. 
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Návštěvníci, kteří seděli jak na parketu, tak na balkoně a v lóžích, zde viděli poprvé 
v životě celé divadlo pohybujících se obrázků. Reynaud promítal celé hrané scény jako: 
„Ubohý pierot“, „Sen u krbu“, „Okolo kabiny“ atd. Byly to vesměs veselé scénky a 
obecenstvo se náramně bavilo.  

 

Obr. 1.9: Dobový plakát na světelnou pantomimu (Centre national du cinéma et de l´image 
animée, France). 

Reynaudovo světelné pantomima se stalo brzy senzací a promítalo se každý den 
hned 4x. Projekční zařízení byl značně zvětšeny projekční praxinoskop, obrázky však 
nebyly namalovány na bubnu, ale na až 50m dlouhém celuloidovém pásu s perforací o 
šíři 65cm. Pás byl odvinován z velké cívky, putoval přes buben praxinoskopu, kde byl 
osvětlován a promítán, vracel se do navíjecího bubnu.  
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Obr. 1.10: Reynaudovo světelné pantomima (převzato z [3]). 

Reynaud byl také prvním tvůrcem na světě, který spojil projekci pohyblivých 
obrázků se zvukem. Jeho projekce obsahovala živě prováděné ruchy (ve filmu byly 
v konkrétních snímcích nelepeny vodivé značky, které propojovaly jednotlivé 
elektromagnety spouštějící různé údery) a hudbu šitou na míru každému příběhu, od 
skladatele Gastona Paulina. Reynaud všechny obrázky rovněž ručně maloval, můžeme 
tak říct, že byl nejen vynálezce, ale také prvním animátorem, režisérem, promítačem a 
vedoucím kina na světě.  

Jeho sláva pohasla s první konkurencí, to když v prosinci roku 1895 začala 
kinematografická představení bratří Lumierů. Ti zachycovali a promítali reálný svět  
z pařížských ulic. Fotografie a věrné zachycení skutečnosti tak vytlačilo 20 let umělecké 
práce Reynauda. Ten, roztrpčen svým neúspěchem, rozbil svůj přístroj, zničil všechny 
své kolorované pásy a hodil je do Seiny. Zemřel v roce 1918 v zapomnění a chudobě. 

1.1.7 První svět zachycený v pohybu 
Fotografii k zachycení pohybu nevyužili jako první umělci ani technici, nýbrž 

fysiologové. Dosud nebyl prozkoumán život v pohybu, jednotlivé fáze chůze, letu ptáků 
atd. Chtěli pohyby rozfázovat a na to potřebovali přístroj, který pořídí v rychlém sledu 
větší počet fotografií. Tomuto oboru, který vznikl na jejich popud, se říká 
chronofotografie. Největší rozvoj chronofotografie nastal paradoxně díky rozmaru dvou 
milionářů v San Francisku. Hádali se o to, existuje-li okamžik, kdy se nohy cválajícího 
koně nedotýkají země. Jeden tvrdil, že to možné je, druhý zase, že nikoli. Vznikla 
z toho sázka o 5000 dolarů. Jenže pouhým pozorováním lidským okem nikdo nedokázal 
určit, jestli v nějaké fázi kůň skutečně ve vzduchu je. Zde přišla příležitost pro 
anglického fotografa pracujícího v té době v USA, Edwarda Muybridge.  

Opatřil si 24 fotoaparátů, rozmístil je vedle sebe a jako spouště použil 24 tenkých 
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provázků, které napnul na prostranství vedle sebe. Jeho pomocník rozproudil koně a 
navedl jej do oblasti s napnutými provázky. Ty postupně kůň přetrhal a spustil 24 
závěrek ve 24 aparátech.  

Výsledkem bylo, že kůň v jistém okamžiku skutečně letí prostorem bez dotyku se 
zemí. A nejen to, Edward pochopil, že zkoumání pohybu zvířat může být i zajímavou 
vědeckou prací. Od té doby se věnoval výhradně chronofotografii a v roce 1887 vyšlo 
jeho celoživotní dílo Animal locomotion (zvířata v pohybu), jehož výsledky jsou ještě 
dnes nezbytné pro každého malíře zvířat.  

 

Obr. 1.11: Zvířata v pohybu nafocené Edwardem Muybridgem (http://sillydragon.com/).  

1.1.8 Edison na poli kinematografie 
T.A. Edison, okouzlen svým úspěchem s fonografem již v roce 1887 prohlásil, že stejně 
jako pro ucho zaznamenal zvuk, jednou učiní totéž pro oko.  
Není těžké Edisonovi nevěřit. Zatímco jeho vědečtí kolegové přicházeli s nápady, které 
byly cenné pro vědeckou obec, Edison dotahoval a kombinoval různé poznatky do 
komerčně úspěšného zařízení. Z chronofotografie bylo známo, že pohyb zaznamenat 
lze. Z prvního „kina“ Reynauda bylo zřejmé, že i zpětná projekce zaznamenaného 
obrazu je možná. Edison tak vytvořil standard perforovaného 35mm filmu, záznamové 
zařízení zvané kinetograf a přehrávací zařízení kinetoskop, jenž byl spíše pouličním 
automatem na mince, který jednomu člověku přehrál krátký komický film.  

Pro jejich natáčení Edison sestrojil první filmový ateliér na světě (Černá Mary). 
Paradoxně zrovna slavný vynálezce byl tentokráte dost krátkozraký a nespatřoval 
v hromadném sledování filmu velký byznys. Ten zahájili se svým kinem a technikou až 
bratři Lumierové, což je ovšem už veřejně známý příběh zrodu nového fenoménu – 
natáčení filmů a výstavby celosvětové sítě kin.  
Všimněme si ještě, že kina nestárnou do absurdity. Spíše jim stáří přidává na atmosféře. 
Technologie se až do právě probíhající digitalizace téměř nezměnily. Dodnes můžeme 
promítnout kopii z roku 1902 nebo 2012, aniž bychom potřebovali různé projekční 
technologie. To televize, vysavače a jiná spotřební technika vypadá po letech směšně a 
končí ve sběrnách elektroodpadu. Kinosály však tak lehce svézt na skládku nelze. Ani 
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strčit na půdu. Co budeme dělat s kiny, až přestane chodit i poslední zatvrzelý divák?  

Edisonova sláva je postupně potlačována lobbystickými zájmy nadnárodních skupin a 
ekologických organizací. Právě končí nejenom klasické žárovky v EU, ale i další 
nesmrtelný vynález – perforovaný 35mm film, zkráceně jen kinofilm. Minimálně tedy 
dochází k útlumu výroby.   

 

Obr. 1.12: Edisonovo filmové studio Black Mary / Black Maria 
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2 ZROZENÍ ZVUKU VE FILMU 
Lumiérovým kinematografem končí dětský věk kinematografie, doba hraček a 

pouťových atrakcí. Roku 1895 svět náhle pochopil, že se zrodil vynález velkého 
významu, snad stejně důležitý jako byly parní stroje a elektřina. 

První výrobci filmu (kteří zároveň své filmy také sami předváděli), poznali, že 
přírodní snímky a záběry z ruchu města již obecenstvu nepostačují. Lidé žádali stále 
něco nového. Proto se objevily hrané filmy. Byly to nejprve jen krátké komické výjevy 
na př. muž, kropící ulici, který si neustále šlapal po hadici, takže se nakonec sám 
postříkal, strážník, honící lupiče stále okolo stromu atd. Dnes bychom se takovým 
příhodám sotva zasmáli.  

 
Ve Spojených státech, kde bylo nejvíce kin, vyrostla ve 20. letech 20. století 

výroba filmů v nevídaném rozsahu. Z malých filmových výrobců se stali za jediné 
desetiletí mnohonásobní milionáři, kteří buď sami nebo ve spojení s bankami založili 
světoznámé firmy Paramount, William Fox, Melro-Goldwyn-Mayer, United Artists, 
Universal, Warner-Bros a jiné. Tito podnikatelé si postavili obrovské ateliery a filmy v 
nich natočené vyváželi do celého světa. V roce 1925 bylo jen ve Spojených státech 
napočítáno již 16.000 kin. 

Lidem se časem omrzely krátké výjevy, toužili po něčem hodnotnějším. Na plátně 
se objevily první celovečerní filmové hry (tehdy se jim říkalo „dramata"), ve kterých 
hráli vynikající herci, členové velikých divadel. Jelikož se ve filmu nemluvilo, 
nahrazovali herci slovo gestem a ne každý v sobě nosil talent pro němý film.  

Statisíce lidí, usedajících denně v setmělých hledištích kin v Praze, v Paříži, v 
Kapském městě či v Shanghaji se obdivovalo dokonalým představením. Všichni diváci 
však pociťovali jeden nedostatek. Film byl němý. Vlak vyjíždějící z nádraží nesupěl, 
výstřel z pušky byl nehlučný a člověk na plátně nepromluvil. Vše se vyjadřovalo někdy 
až směšně přemrštěnými gesty a tam, kde ani gesta nestačila, pomáhaly titulky nebo 
slovní doprovod majitele biografu (ne každý v té době uměl číst).  

Problém, jak zachytit zvuk a později jej zase reprodukovat, byl ještě v 19. století 
považován za nerozřešitelný a tak fantastický, že byl dokonce námětem jednoho 
příběhu, který kdysi vypravoval pověstný baron Prášil.  

Myšlenka provázet němé sekvence zvukem je stejně stará jako kinematografie 
sama. První podnět k ní dal sám T. A. Edison se svým Fonografem. 

Fonograf byl sestrojen z nálevkovité trubice, do které se mluvilo (zvuk ze 
vzdálenějšího prostředí se téměř nezaznamenal), zvukové vlny se pak přenášely na 
membránu spojenou s jehlou, který chvění ryla do voskového válce, jenž se šroubovitě 
otáčel. Tento jednoduchý přístroj spojil Edison již roku 1889 se svým kinetoskopem 
tak, že oba přístroje pracovaly souběžně. První takto natočený zvukový film 
představoval Edisonova spolupracovníka, jak se uklonil, smekl klobouk a řekl: „Dobré 
jitro, pane Edisone, jak se vám líbí kinetoskop?" 

Tato první zvuková aparatura nebyla příliš dokonalá. Edison proto později použil 
místo fonografického válce mnohem praktičtější gramofonové desky vynálezce 
Berlinera. Již v roce 1903 předvedl O. Messter v berlínském divadle Apollo krátké 
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zvukové filmy touto metodou. Následoval jej Leon Gaumont a ještě několik jiných 
výrobců. Uplynulo však ještě čtvrt století, než se prosadil zvukový film tak, jak jej 
známe dnes.  

Zvukové záznamy byly velmi zkreslené a proto se do zdokonalení záznamu a 
reprodukce zvuku dlouho synchronní zvuková stopa ve filmu neprosazovala.  

K vítězství zvukovému filmu dopomohl rozmach radiotechniky po 1. světové válce 
a převrat ve výrobě gramofonových desek. Ty se již nenahrávaly čistě mechanicky, 
nýbrž pomocí elektromagnetických mikrofonů. Stejně tak rycí jehla již byla 
rozpohybována elektromagnetickou cestou. Při reprodukci bylo nově možné použití 
zesilovače, který signál z přenosky zesiloval do tlampače, stojícího nedaleko 
projekčního plátna. Zde je třeba poznamenat, že nezávislá umístění reproduktorů byla 
něčím novým a naprosto převratným. Do té doby bylo přehrávací zařízení mechanicky 
propojeno s jedinou ozvučnicí. Oddělení přehrávače od reprodukce nyní bylo možné, 
stejně jako už bylo samozřejmostí, že filmový projektor je jinde, než filmové plátno. 
Starý fonograf totiž stával vedle projekčního plátna nebo za ním a byl s filmovým 
projektorem spojen dlouhým lomeným hřídelem! 

Nový „deskový" systém zvukového záznamu byl sice dokonalý a bylo jím možné 
natáčet mluvené, hrané a zpívané filmy, ale veliké filmové továrny ve Spojených 
státech se obávaly, že nový vynález poškodí nebo snad úplně zničí němý film. (Což 
s odstupem času potvrdil i Charlie Chaplin, který zvukovým filmem dlouho pohrdal. 
Poprvé promluvil až ve filmu Diktátor roku 1940, při parodování Adolfa Hitlera. Dal 
tím tak trochu najevo, že mluva je pro něj manipulativním smetím. Nadchlo jej však 
propojení svých grotesek s pevně danou hudbou. Žádný opilý klavírista posunující 
atmosféru vyprávění úplně jinam, než zamýšlel sám režisér. Chaplin tak od doby 
zvukového filmu aktivně zaopatřoval své němé filmy vlastní hudbou).  

Americká filmová společnost Warner Bros, která se ocitla v roce 1926 na pokraji 
úpadku, viděla ve zvukovém filmu poslední naději na záchranu a natočila celovečerní 
film „Jazzový zpěvák" se zpěvákem AI Jolsonem, při čemž nahrála zvuk na desky o 
průměru 40 cm. Dne 7. srpna 1926 jej předvedla. Úspěch byl obrovský, a to nejen ve 
Spojených státech, nýbrž po celém světě. Krach Warnerů byl odvrácen a svět měl o 
jeden vynález více. Ostatní filmové společnosti se ho rychle chopily se stejným 
úspěchem. 

„Deskový systém" však ještě neposkytoval ideální zvukový záznam již proto, že 
bylo nutno stále pečlivě udržovat souběžnost rychlosti otáček gramofonu s projektorem. 
Tento problém odpadl až s první optickou zvukovou stopou nanesenou přímo na 
filmovou kopii. Vynálezcem tohoto systému je Francouz E. A. Lauste, jehož princip 
byl zdokonalován novými soustavami zvukových zařízení, jako Western Electric, Tobis 
Klang-film, Philips Cinésonor, atd. 
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Obr. 2.1: Zaznamenávací zařízení pro optickou zvukovou stopu na bázi strunové clony  
(A Technological History of Motion Pictures and Television: An Anthology from the 
Pages of "The Journal of the Society of Motion Pictures and Television Engineers", 
Raymond Fiedling, University of California Press, 1967 - Počet stran: 255). 
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2.1 Počátky zvukového filmu v A-B Barrandov 

První zvukové filmy byly na barrandovském kopci produkovány na začátku 30. let. 
Pojďme se alespoň na chvíli do zákulisí zvukové tvorby českého filmového studia 
podívat skrze zápisky z výkladů tehdejších technických pracovníků Barrandova při 
speciálních exkursích pro filmové nadšence. Dochován je celý postup výroby jednoho 
celovečerního filmu, zde bude představena pouze část zabývající se zvukem. 

 

Obr. 2.2: Nahrávání hudební složky k promítanému filmu (foto Barrandov Studio a.s.) 
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„Nato jsme vyšli z atelieru, vystoupili jsme do prvního poschodí a vstoupili do 
místnosti, na níž byl nápis ,Záznam zvuku'. Byla to celkem malá místnost. Podél jedné 
stěny stála zamřížovaná skříň s několika číselníky měřicích přístrojů a regulátorů.  
Z hloubky skříně zářilo slabé světlo radiolamp. Byl to hlavní zesilovač, do kterého 
přichází proud ze zvukové kabiny. Je tu znovu zesilován a odváděn konečně do přístroje, 
stojícího uprostřed místnosti, do tak zv. zvukové kamery, která provádí fotografický 
záznam zvuku. 

 

Obr. 2.3: Zvuková kamera a reproduktor pro kontrolu zaznamenávaného zvuku, cca rok 1935 
ve studiích A-B (foto Barrandov Studio a.s.) 

Zajisté jste již slyšeli o dvou soustavách zvukového záznamu, deskovém a 
světelném. Podle prvního způsobu, užívaného v prvních velikých zvukových filmech v 
Americe, zapisuje zachycený zvuk do voskové gramofonové desky zvláštní k tomu účelu 
konstruovaná rycí jehla. Z desky se pak pořídí kovový odlitek (negativ), ze kterého se 
pak lisuje libovolný počet desek z tvrdé gumy. Tento způsob zvukového záznamu nebyl 
dost praktický. Půjčovny, které za jistý poplatek zapůjčují biografům filmy, musily svým 
zákazníkům zasílali nejen filmové kotouče, nýbrž i sadu dosti objemných gramofonových 
desek.  

Technikům byl tedy dán pokyn, aby se co nejrychleji přičinili a vynalezli způsob, 
kterým by bylo možno vpisovati zvuk přímo na filmový pás. To se skutečně podařilo, a to 
s tak skvělým výsledkem, že nový způsob předčil deskový systém i co do kvality zvuku. 
Proto se světelného systému dnes užívá téměř ve všech kinech světa. 

Jak jsme již řekli, přichází zesílený proud ze zesilovače do zvukové kamery. 
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Podobně jako v obrázkové kameře dole v atelieru, pohybuje se i zde filmový pás z jedné 
kasety do druhé celým systémem koleček a kladek. Prochází rovněž filmovým okénkem, 
jenže velmi úzkým, totiž jen 2'07 mm dlouhým a 0’017 mm širokým. Je to tak zv. zvuková 
štěrbina, před níž je optika, soustřeďující světlo tak zv. zvukové lampy do štěrbiny.“ 

 

Obr. 2.4: Schéma zvukového záznamu ve studiích A-B (foto Barrandov Studio a.s.) 

V zápiscích z exkurse se také zmiňuje, že pro záznam zvuku na Barrandově potřebují  
lampu, která i při 3000 až 7000 periodách stále ještě kmitá v rytmu mikrofonového 
proudu. A že technikům dalo nesmírnou práci, než takovou lampu sestrojili. To 
znamená, že v 30. letech byli schopni vyrobit zvukovou stopu na 35mm filmu o šířce 
pásma max. 7kHz.  
Technik studia pak pokračuje zajímavou informací: 

V naší zvukové kameře, pracující podle systému Tobis-Klangfilm, jest místo zvukové 
lampy tak zv. Kerrova buňka, sestrojená na poněkud jiném základě. Kerrova buňka 
mění elektrické kmity v kmity světelné, které se pak přenášejí na filmový pás. 
Kerrova buňka je v podstatě elektricky řízenou clonou. Používala se donedávna pro 
velmi rychlé závěrky analogových fotoaparátů. V mnohé dobové literatuře je Kerrova 
buňka zaměňována za světelný zdroj s možností velmi rychlé modulace světelného 
toku.  

         

Obr. 2.5: Schéma zvukového záznamu pomocí Kerrovy buňky (http://jesseenterprises.net/ 
amsci/1964/07/1964-07-fs.html) 
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V kerrově buňce dochází vlivem elektrického pole k dvojlomu v původně opticky 
izotropních látkách (nejčastěji se užívá Nitrobenzen). Indukovaný dvojlom je úměrný 
vlnové délce a čtverci intenzity elektrického pole. Změna indexu lomu je dána vztahem 

 

no-ne = K * E2 * λ,  (2.1) 

 
kde: 

λ je vlnová délka dopadajícího světelného záření 
E je intenzita elektrického pole 
K je Kerrova konstanta  

 
Kerrova buňka je většinou tvořena kapalinou (typicky Nitrobenzenem) mezi dvěma 

vodorovnými plochými elektrodami vzdálených sotva několik milimetrů. Na elektrody 
se přivádí napětí většinou o velikosti 10 – 20 kV pro vyvolání dvojlomu.  

 

Obr. 2.6: Závěrka s Kerrovou buňkou (http://www.star.le.ac.uk/~rw/courses/) 

 
Pokud přidáme dva polarizační filtry na vstup a výstup kerrovy buňky, kdy je 

každý pootočen o 45°, sestava funguje jako elektricky řízená závěrka. Napětí, jež 
potřebujeme k aplikaci tohoto jevu, se nazývá v anglické terminologii „halfwavelength 
voltage“, tedy půlvlnné napětí. 

Pro zjištění půlvlnného napětí vyjdeme ze vztahu: 

(no-ne)*d = λ / 2, (2.2) 

kde d je délka kerrovy buňky. 
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Po dosazení se nám vlnová délka vykrátí a dojdeme ke vztahu pro spočítání 
půlvlnného napětí: 

E halfwave = sqrt( 1/ (2 * d * K)), (2.3) 

 
A pro délku Kerrovy buňky analogicky platí: 

d = 1 / (2 * K * E^2),  (2.4) 

 

Příklady Kerrových konstant: 
Nitrobenzen  2.4E-10 cm/V2 

skla   3E-14 to 2E-23 cm/V2 
voda   4.4E-12 cm/V2 

Pro Nitrobenzen (K=2.4E-10 cm/V2 ) a 30 kV/cm, d = 2.3 cm 
http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/eotheory.htm#kerr  

 

 

Obr. 2.7: Schéma zvukové kamery ve studiích A-B (převzato z [3]) 

Zápisky z exkurse na Barrandově popisují i jiný dobový systém záznamu zvuku 
z období 30. let: 
U jiného systému zvukového záznamu vzniká místo příčkového písma písmo zoubkové. 
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Princip je tentýž jako u páskového mikrofonu. Mezi póly silného elektromagnetu jest 
úzká kovová páska. Pouštíme-li do vinutí elektromagnetu mikrofonový proud, páska se 
rozechvěje. Je umístěna tak, že do poloviny zakrývá štěrbinu, za níž běží film. Silná 
lampa štěrbinu prosvěcuje, a neprochází-li magnetem modulační proud, objeví se na 
vyvolaném filmovém negativu stejnoměrný bílý pruh. Vlivem modulačního proudu se 
však kovová páska rozechvěje, světlo více či méně zakrývá a na filmu se objeví zoubky 
různých velikostí. 

    

Obr. 2.8: Jednostranný plošný záznam zvuku, vlevo u 35mm filmu, vpravo u 16mm filmu. 
(http://www.youtube.com/watch?v=0ekWozMjFW0) 

Předpokládejme tedy, že výstupem tohoto postupu by mohl být nedokonalý 
předchůdce například jednostranného plošného záznamu zvuku, viz obr. 2.8. 

2.2 Počátky zvukového filmu ve studiích FOX 

Svůj vlastní a pozoruhodný systém vyvinula společnost FOX ve spolupráci 
s fyzikem T.W. Casem. Podařilo se mu sestrojit zdroj světla, jež bylo možné řídit tzv. 
mikrofonovým proudem. Tedy svítivost nově vyvinuté Aeo-lampy (AEO-LIGHT) 
dokázala rychle reagovat na změny přiváděného proudu. Charakteristiky svítivosti ku 
vstupnímu proudu jsou stěží dohledatelné. I dalších informací je poskrovnu a bylo nutné 
si vystačit pouze s veřejně přístupnými daty patentových úřadů v USA.  

 

Obr. 2.9: Řez lampou AEO-LIGHT (převzato z veřejné části amerického patentového úřadu) 
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Dobové záznamy z 20. let minulého století tento zdroj světla vykreslují jako 
žárovku plněnou heliem s okamžitou reakcí svítivosti v závislosti na velikosti 
přiváděného proudu. Pozdější publikace okrajově zmiňují, že se později tento zdroj 
světla plnil namísto hélia vodíkem. Dnešní terminologií bychom tento zdroj světla 
označili za malou výbojku.  

Tento systém tvořil první známý patentovaný a profesionální záznam zvuku na 
film. Nazývá se hustotním (v angličtině Optical Variable Density Sound-track).  

V ideálním případě je za absolutního ticha záznamová výbojka na polovině své 
svítivosti. V případě maximálního vybuzení (maximálního akustického tlaku) se 
cyklicky dle frekvence zvuku svítivost výbojky dostává od minima k maximu. U 
vysokých frekvencí a velké amplitudy vstupního signálu jsou znatelné kontrastní 
proužky, střídají se černé s téměř průsvitnými (dány šíří štěrbiny). Je-li šíře štěrbiny 
širší, a vstupní frekvence příliš vysoká (nebo dochází k malé rychlosti posuvu filmu), 
dochází k dvojitému osvitu téhož místa na filmové surovině a následně i k velkým 
zkreslením reprodukovaného zvuku. Čím je šíře štěrbiny užší a čím je posuv filmu 
rychlejší, tím vyšší frekvence můžeme zaznamenat (je-li rozlišení nanesené fotografické 
emulse nekonečné).  

 

Obr. 2.10: hustotní záznam zvuku u 35mm filmu (http://imi.cas.sc.edu/mirc/) 

Podmínkou každého záznamového systému ve světě analogové zvukové stopy je 
aplikování vstupní dolní propusti, jež zamezí, aby se na vstup zapisovacího mechanismu 
dostaly vyšší frekvence, než které je systém schopen zaznamenat. Zkreslení vzniklá 
přivedením vyšších frekvencí jsou pro lidské ucho daleko nepříjemnější, než zúžení šíře 
pásma na např. pouhých 4kHz, typických pro první zvukové filmy.  

Studio FOX tento systém využívalo pro natáčení aktuálního zpravodajství již od 
roku 1927, naplno pak pod známým označením FOX NEWS po celá 30. léta. Jeho 
hlavní předností byla jednoduchá konstrukce záznamové zvukové hlavy. Na rozdíl od 
Kerrovy buňky u technologie AEO-LIGHT nebylo zapotřebí zdroje napětí 10 – 20kV a 
mohly tak vznikat poměrně malé přenosné dokumentární sety (zvané MOVIETONE) 
pro snímání kontaktního zvuku spolu s obrazem. Tento systém vytlačil až později 



 38 

systém AURICON na bázi vychylování světelného paprsku malými zrcátky.  

Velkou nevýhodou hustotního záznamu je velké množství filmových materiálů 
s různou gradací a citlivostí na světelné záření. Fotografické materiály dosud nereagují 
lineárně na intenzitu dopadajícího světla. Díky tomu je zaznamenaný zvuk výrazně 
zkreslený. Navíc by při tichu měla být zvuková stopa polopropustná, tedy z 50% šedi. 
Různých jasů při vyvolávání dosahujeme pouze odleptáváním určitého objemu 
fotografické emulse (filmového zrna). Světelná propustnost je tak dána množstvím zrna, 
které na filmové podložce zůstane (a naopak, jež se odleptá). A nutno dodat, že se 
nejedná o žádnou pevnou mřížku, ale o shluky zrn – až při projekci vlivem difrakce a 
velkého zvětšení obrazu se nám tato světelná zádrž (mapa propustných mikrobodů) 
zprůměruje a jeví jako jednolitá šedá.  

 

Obr. 2.11: Audacity při převodu hustotního záznamu do elektrického signálu 

Při prosvětlování čtecí lampou však tato polopropustná filmová podložka působí se 
svým zrnem spíše jako generátor šumu. A čím více citlivý film je, tím větší i generuje 
šum (tím větší je velikost zrna). Proto se později přešlo na kvazihustotní kontrastní 
záznam, jež už ve 30. letech užívaly za pomocí Kerrovy buňky filmové laboratoře 
Barrandov.  

Dnes bychom byli schopni jednou LED diodou a dvěma řídicími programy 
zastoupit jak systém Aeo-Light, tak soustavu s Kerrovou buňkou. 

2.3 Ustálené formy optického záznamu zvuku u 16mm filmu  

Dosud se práce zaobírala především zrozením filmu, zvukové stopy a historickými 
formami zápisu zvukové stopy. V této kapitole budou stručně představeny ustálené a 
osvědčené formy zápisu analogové zvukové stopy na 16mm film. K vyvinutí digitální 
zvukové stopy na tomto formátu nikdy nedošlo. 

2.3.1 Kvazihustotní optický záznam zvuku na 16mm filmu 
U hustotního záznamu byly potíže s velkým šumem a zkreslením. Navíc byla nutná 
kalibrace záznamové hlavy pro každý druh filmového materiálu (dle jeho citlivosti a 
gradace). Těchto potíží je možné se částečně zbavit, pokud bude docházet ke 
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kontrastnímu osvitu. Tedy vytváření oddělených plošek o různé šíři s maximální 
světelnou propustností. Dnes by bylo možné takovýto záznam učinit jednoduše pomocí 
pulsně-šířkové modulace, jak je patrno z následujícího obrázku (byť není úplně přesný, 
šíře zaznamenaných impulsů na film je přímo úměrná době osvitu a zároveň rychlosti 
posuvu filmu) 

 

Obr. 2.12: Zjednodušené znázornění principu zápisu kvazi-hustotního záznamu 

Přechody mezi světelně propustnými a nepropustnými plochami nebudou 100% 
kontrastní. Jistý spojitý přechod z propustné přes stupně šedi do černé nastane vlivem 
posuvu filmu. Čím širší bude štěrbina, tím větší úsek tento přechod zaujme (v době, kdy 
se zhasne osvitová jednotka je film na počátku štěrbiny exponován kratší dobu, než ten 
na jejím druhém okraji, který se již ze zorného pole štěrbiny posunuje pryč).  

V místě, kde dojde k dosvitu záznamové lampy, tak vzniká přechod o maximální 
délce rovné šíři štěrbiny. Přechod můžeme zkrátit intenzivnějším osvitem, kdy i 
zvuková stopa potřebuje menší čas pro plný osvit a nevyužije tak celé časové pásmo 
přidělené šířkou štěrbiny (opět je třeba mít na paměti i rychlost posuvu). 

V tomto směru je důležité spočítat expoziční dobu při daném posuvu filmu a šíři 
štěrbiny. Vezměme v potaz standardní 16mm film a běžnou šíři štěrbiny pro 16mm film 
10um. Dochází k posuvu 25 snímků za sekundu. To je 19,05 cm 16mm filmu za 
sekundu (jedno filmové okénko má výšku 7,62mm). Je-li 19,05cm rovno jedné sekundě, 
pak expoziční čas za štěrbinou je roven Texp = 10um/19,05cm = 52,5us.  

Nyní vezměme v úvahu citlivost filmu např. ASA100, pak bude výpočet jednodušší 
(podrobnější výpočty expozice viz bakalářská práce téhož autora na téma „Realizace 
digitálního expozimetru“). Expoziční hodnota EV=log2(1/t), EV=14,22.  

Intenzita osvětlení zvukové stopy by pak měla být 
E=2EV, E=16384 lx 
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Přepočet na svítivost v Kandelách (užívající se u LED) pak provedeme dle vzorce: 

I(cd) = E(lx) × (d(m))2, (2.5) 

Uvažujeme-li umístění zdroje světla např. 5cm od filmové dráhy a nebudeme brát 
nyní v potaz vliv štěrbiny a případné soustavy dalších optických členů, vychází nám 
svítivost na 41cd. První eshop, GM electronic, nabízí zelenou LED (jež nemá 
luminiscenční vrstvu snižující maximální modulační kmitočet) se svítivostí 100cd za 
12,- Kč. Z toho vyplývá (teoreticky), že kvazihustotní záznam v této konfiguraci umíme 
s dnešními LED realizovat.  

Maximální frekvence u hustotního záznamu by podle selského uvažování byla: 

Fmax = S(m/s)/dš, Fmax = 19,05 cm / 10 um,  Fmax =19050 Hz, 
Tedy kolik štěrbin za sebou by bylo možné naskládat za jednu sekundu na běžící 

film. Jenže pak by za úsek délky jedné štěrbiny stihla modulační lampa projít všemi 
myslitelnými stavy. Tedy i ten nejmenší úsek filmu o velikosti jedné štěrbiny by byl 
nasvícen stejnou měrou maximem, jako i minimem, na začátku i na konci štěrbiny by se 
nacházel signál se stejnou fází/svítivostí (díky velikosti okna/výřezů právě o velikosti 
jedné periody na filmové dráze).  Filmová stopa by tak byla defacto osvícena konstantní 
střední hodnotou, jež reprezentuje při reprodukci nulový signál - ticho. Útlum na této 
frekvenci je tedy již nekonečný a této situaci se říká štěrbinový efekt. Štěrbina je 
v podstatě mechanickou dolní propustí. Bez většího útlumu je tak možné zaznamenat 
poloviční kmitočet, tedy 8025 Hz, kdy na každou půlvlnu připadá plocha o šíři štěrbiny.  

Konkrétní útlum pak vzejde ze vztahu: 

k=(sin(π*b/λ))/( π *b/λ),  (2.6) 

kde λ je vlnová délka v/f (rychlost posuvu / požadovaná frekvence) a b je 
konstantní šířka štěrbiny. 

 

Obr. 2.13: Zjednodušené znázornění štěrbiny jako dolní propusti 
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Poznámka k obr. 2.13 od Jaroslava Fersta:  

Není to zcela technicky přesně, i když to názorné je - podle té spodní vlnové délky 
by byl rozdíl mezi konci štěrbiny podstatně menší, než amplituda signálu, což není 
pravda. Okamžitá hodnota signálu této vlnové délky odpovídá průměrné hodnotě z 
okamžitých hodnot vyskytujících se současně v šířce štěrbiny.  

 

2.3.2 Plochový optický záznam zvuku na 16mm film 
Další způsob záznamu zvuku je plochový záznam zvuku. U něho je část stopy bílá 

a část černá. Propustnost zvukové stopy pak závisí na vzájemném poměru těchto dvou 
ploch. Propustnost zvukové stopy (a tedy i vzájemný poměr ploch obou částí stopy) 
dána okamžitou hodnotou akustického tlaku zaznamenávaného zvuku. 

   

Obr. 2.14: Jednostranný plochový záznam (vlevo) a dvoustranný symetrický (vpravo) 
(http://imi.cas.sc.edu/mirc/) 

  Záznam se provádí exponováním zvukové stopy světlem s konstantní intenzitou, 
které prochází štěrbinou. Ta je zakrývána stínem masky vhodného tvaru tak, aby 
osvětlená část štěrbiny odpovídala okamžité hodnotě akustického tlaku 
zaznamenávaného zvukového signálu. Pohyb stínu masky je dán pohybem zrcátka, 
které se pohybuje přesně podle změn akustického tlaku zaznamenávaného zvuku. 
Zdrojem světla je žárovka, jejíž světlo se soustředí pomocí kondenzoru (spojná čočka). 
Světlo pak prochází maskou, dopadá na pohybující se zrcátko a odráží se od něj, 
prochází štěrbinou a čočkou je soustředěno na příslušné místo filmového pásu. 

              

Obr. 2.15: Zápis plochové zvukové stopy (http://fyzika.jreichl.com) 
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Před dopadem na filmový pás musí být optický signál odpovídající snímanému 
zvuku příslušným způsobem modulován, aby jej bylo možné poté správně snímat v 
promítacích strojích. 

Vlivem poškrábání filmového pásu, částicemi prachu nebo nehomogenitami 
materiálu vzniká při reprodukci tichých pasáží příliš velký šum. Proto se okraje štěrbiny 
zakrývají při záznamu zvuku křidélky protišumové clony, která je umístěná mezi 
kondenzorem a štěrbinou. Křidélka protišumové clony jsou ovládána automaticky na 
základě střední hodnoty zaznamenávaného zvukového signálu. Z toho pochopitelně 
plyne nutnost předvídat zaznamenávaný signál a protišumovou clonu včas rozevřít. 
K tomu sloužilo víceré čtení magnetického masteru (na 16mm magnetickém filmu) 
pomocí minimálně dvou magnetofonových hlav. Jedna, umístěná v dráze dříve, sloužila 
k řízení protišumové clony a druhá pak byla již zdrojem zaznamenávané optické 
zvukové stopy.  

Je-li střední hodnota zvukového záznamu určená během určité krátké doby malá, 
křidélka clony zacloní štěrbinu a na filmovém pásu se exponuje menší plocha 
odpovídající zaznamenávanému zvuku. Je-li střední hodnota zvukového signálu větší, 
křidélka clony se odtáhnou a na filmový pás dopadá více světla. 

Na obr. 2.15 vpravo je zobrazen detailní pohled na masku (resp. její stín), štěrbinu 
a filmový pás. Tyto tři objekty jsou zobrazeny u sebe pro větší názornost; ve skutečnosti 
mezi nimi jsou další optické prvky. Pohybující se stín masky zakrývá štěrbinu  
v závislosti na frekvenci a amplitudě zaznamenávaného zvuku a podle toho dopadá na 
filmový pás více či méně světla. 

Maska sama je v klidu, pouze omezuje průchod světla - vrhá tedy stín. Světlo 
procházející maskou se odráží od pohybujícího se zrcátka (viz obr. 2.15 vlevo) a 
prochází dále štěrbinou. Pohyb zrcátka způsobí, že se bude pohybovat i světlo od něj 
odražené; bude se tedy pohybovat i stín masky, který zakrývá štěrbinu. 

2.4 Snímání optické zvukové stopy na 16mm filmu 

Při snímání zvuku je zvuková stopa filmového pásu prosvěcována světlem, které 
prochází štěrbinou a dopadá na fotodiodu nebo fototranzistor (v dřívějších dobách na 
fotonku). Na základě fotoelektrického jevu je světelná energie přeměněna na kinetickou 
energii uvolněných elektronů, které vytvoří elektrický proud.  

V promítacích přístrojích je optický budič zvuku umístěný v trajektorii filmového 
pásu za okeničkou. Filmový pás prochází přes tlumící kladky, přítlačné kladky a 
setrvačník tvořený válcem bez zubů. Tyto prvky tlumí kmitavý pohyb (vibrace) 
filmového pásu; tento pohyb je způsoben krokovým pohybem filmového pásu v 
promítacím stroji během promítání. Zvuková stopa je vůči obrazu posunuta o 21 
obrazových snímků. 
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Obr. 2.16: Schéma zesilovače pro optickou a magnetickou stopu 16mm 
filmu.  (Meopta-Optika, spol. s r.o., promítací přístroj Meoclub Electronic 2, r.v. 1990) 
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3 METODY ZÁPISU A ČTENÍ STOPY 
POMOCÍ MODERNÍCH 
OPTOELEKTRONICKÝCH PRVKŮ 

Je to velmi paradoxní, ale největšího rozvoje nových filmových materiálů a technologií 
ve filmové distribuci se kinařská obec dočkala až s masivním nástupem digitálních 
technologií. Společnost Kodak původně nebyla ani tak na špici v technologii výroby 
různých filmových materiálů, jako spíš dokázala marketingově prodat své jméno, 
vytvořila celosvětové standardy a laboratoře, které nebyly přímo Kodakem 
certifikovány, nemohly počítat se zajímavějšími zakázkami. Po rozpadu RVHP tak ze 
dne na den padl odbyt německému výrobci ORWO a československé filmové laboratoře 
si zvykaly na nový materiál společnosti KODAK. Německé ORWO se dnes opět 
prosazuje především oblasti černobílé kinematografie a ve filmovém archivnictví. 
AGFA pak mimo speciální vysokocitlivé filmy pro zeměměřičskou fotografii a zvukové 
negativy z původního analogového portfolia neprodukuje vůbec nic. Oproti tomu 
československá FOMA Hradec Králové dodnes produkuje na výrobní lince ze 70. let 
stále stejné černobílé negativní a inversní filmy. Filmaře na tomto materiálu fascinuje 
skutečnost, že cokoli na FOMAPAN R100 natočí, dýchá atmosférou 30. let minulého 
století. A to právě díky nedokonalostí výroby v tomto legendárním českém podniku na 
fotografické materiály. 

Kodak začal na přelomu tisíciletí přinášet lepší, citlivější materiály s věrnějším podáním 
barev. V Kodaku totiž věřili v to, že film jakožto surovinu se stoletou tradicí a určitou 
specifickou poetikou digitální média nemohou zničit. Mýlili se, zničili jej filmoví 
distributoři, kteří již nechtěli platit výrobu distribučních kopií. Z promítání se tak 
vytratila ještě nedávná atmosféra malých vesnických kin a občasné legrace s přetržením 
filmového pásu.  

Dnes se zdá, že digitální boom zvítězil. Tedy až na státy, kde digitální nosič záznamu 
neuznávají (Např. ve Španělsku musí distributor vyrobit určitý počet analogových 
filmových kopií, jinak by bylo uvedení titulu do kin nezákonné. Filmové archivy stále 
vyžadují 35 a 16mm filmové kopie. Pokud máte zákon o odevzdání např. 15 filmových 
kopií na konci distribuční éry do všech španělských provincií, je jasné, že výrobu tohoto 
distribučního formátu zkrátka musí i velcí američtí hráči provést. Autor práce navštívil 
osobně španělské filmové archivy a promítal ve Valencii v kině Cine D’Or. Naší rychlé 
digitalizaci se vysmáli pracovníci těchto zařízení s tím, že takto zbrklá digitalizace je 
jen ukázkou podplatitelnosti našich politiků odpovídajících za kulturní strategii České 
republiky. O to hůře se pak vysvětluje, že Česká republika žádnou dlouhodobou 
strategii na poli filmové produkce až do roku 2015, tedy do jistého restartu Státního 
filmového fondu, neměla.)    

V rámci udržení konkurenceschopnosti přišly filmové společnosti s mnoha 
vylepšeními. Po 6-kanálovém magnetickém zvuku v 60. letech se později zrodily 
vícestopé formáty DOLBY, poté synchronní přehrávání zvuku z CD, zvané DTS a těsně 
před ukončením masivní výroby distribučních kopií nastoupila ještě speciální optická 
azurová zvuková stopa, kdy propustnost již nebyla směrodatná pro světlo běžné 
žárovky, ale pro zářiče s konkrétním úzkým vyzařovacím spektrem, většinou pro zdroj 
červeného světla (LED).  
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Podstatné však je, že k 16mm filmu se pozornost vůbec neupínala. Pro něj 
neexistují žádné standardy digitálních zvukových stop. Je to velká škoda. Paradoxně 
zrovna v dnešní době, kdy už byly fotografické firmy schopny vyrobit materiály 
s vysokým rozlišením, mohlo se globálně přejít k 16mm filmu jakožto médiu 
úspornějšímu a praktičtějšímu po všech stránkách. Leč setrvačnost technologií je 
v analogovém světě nekonečná. Většina filmových kamer a profesionálních štábů 
užívala 35mm technologii, která se postupem času stala v moderním věku příliš 
objemná (jedna filmová kopie celovečerního filmu váží kolem 28kg) a nepraktická, 
když ta samá data mohou přijít na Blu-Ray či HDD v malé poštovní obálce.  

Nyní se nacházíme ve věku, kdy si mnohá kina jen těžko dokáží přiznat (a totéž 
svým zákazníkům), že jim již nic speciálního nezprostředkovávají. Dnes mohou 
bodovat pouze dramaturgií a příjemným prostředím, případně velkým plátnem a 
kvalitou zvukové reprodukce. 

Přesto všechno se digitální filmové kopie zatím nepovažují za archivní nosič 
informace. 35mm film je stejný přes 100 let a v archivech se většina záznamů 
dochovala právě na tomto formátu. Ve Francii musí filmaři převést i digitální dílo na 
filmový materiál. Francie totiž jiný základní formát pro archivování, než je filmový 
negativ, neuznává (2014).  

 

3.1 Rozlišovací schopnost 16 mm filmu při posuvu 25 obr./s 

Pro další směrování práce je nutné si připustit, jak citlivé fotografické materiály se ještě 
vyrábějí. Jeden ze zaměstnanců filmových laboratoří Barrandov, Pavel Jelen, k tomuto 
napsal: „Orwo ani Kodak už v 16mm formátu materiál na zvukový negativ nevyrábí. 
Kodak snad dělá ještě v 16mm hi-contrast 7363, dokonce lze objednat i jen 122m roli, 
ale nejsem si jistý, že jeho charakteristiky budou stejné jako klasický zvukový 
panchromatic sound recording 2374. Jiné dostupné černobílé materiály už budou na 
nahrávání zvuku příliš měkké.“ 

Přesto, jakkoli byl v této práci zmiňován krach společnosti AGFA, připravila nám 
(její pozůstatky) milé překvapení, a to v materiálu ST8: 

 http://www.agfa.com/docs/sp/motionpictures/st8d_en.pdf  
Jedná se o vysokokontrastní film určený přímo pro negativ zvukové stopy. Bohužel 

chybí informace o jemnosti filmového zrna, ale předpokládejme rozlišení ve vertikálním 
směru na alespoň 5 000px pro jeden snímek (standardní ASA100 materiál Kodak 
splňuje rozlišení 2k, u vysokokontrastního materiálu AGFA to bude ještě mnohem 
více). Je-li posuv 25obr/s, máme rozlišení 125 000px za jednu sekundu. Musíme však 
počítat, že se jedná o počet zrn, mají-li být osvícena střídavě (pro vyvolání určité 
frekvence) a počítáme-li s náhodným umístěním zrna, měli bychom tuto hodnotu 
vydělit 4-5-ti. Tím se dostáváme na rozlišení cca 25kHz. Většina čtecích hlav je však 
stejně dimenzována na 10kHz (velikostí štěrbiny a přesností nastavení).  

V případě kvazi-hustotní zvukové stopy bychom mohli u pulsně-šířkové modulace 
snad ještě s úspěchem užít modulační kmitočet 40kHz a bez větších potíží reprodukovat 
zvuk do 10kHz. V případě analogové zvukové plochové stopy s dostatečně úzkou 
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štěrbinou bychom se pak dostávali bez větších potíží i k 20kHz, byť za cenu vyšších 
zkreslení (podobným kvantizačnímu zkreslení při vzorkování analogového signálu – 
dáno počtem dostupných zrn na jednu periodu). Předpokládejme tedy, že teoretická 
digitální propustnost s únosnou chybovostí by byla kolem 40kbit/s, avšak vzhledem 
k velikosti štěrbiny většiny čtecích hlav se dostáváme na max. 10kbit/s.  

Při této přenosové rychlosti nezbývá, než užití analogového záznamu, případně 
puslně-šířkové modulace. Na zajímavější digitální kódování zvuku na 16mm filmu při 
použití stávajících zvukových hlav zkrátka není prostor.  

3.2 Zapisovací zařízení zvukové optické analogové a 
digitální stopy 

Pro účel budoucích experimentů se zápisem zvuku dodala společnost MEOPTA 
čtecí zvukovou hlavu pro 16mm film. Kalibrovanou a nastavenou pro pozitivní kopie. 
Bude zapotřebí ji zaostřit pro negativní kopie (posunout ohnisko o tloušťku filmové 
podložky). Čtecí hlava funguje tak, že je namísto štěrbiny promítáno přesné vodorovné 
vlákno zvukové lampy optickou soustavou na film. Vlákno je mnohonásobně zmenšeno 
a průměrná tloušťka vlákna je poté i přímo úměrná tloušťce zmenšené světelné linky 
prosvětlující zvukovou stopu na filmu. Za ní následuje fotodioda z produkce TESLA 
Blatná. Pro účely pokusů bude jedna (byť velmi drahá) zvuková lampa rozbita a 
namísto vlákna připájena štěrbina dodaná společností SEMACH, vyrábějící referenční 
štěrbiny pro speciální zařízení společnosti MEOPTA. Konstrukce zvukové jednotky 
umožňuje celkovou kalibraci a natočení původní zvukové lampy. Bude tak možné i 
přesné nastavení umístění nově dodané štěrbiny. Tu bude osvěcovat vysokosvítivá 
modulační oranžová dioda bez luminoforu (má rychlejší odezvu a fotografický materiál 
ST8 je nejcitlivější v oblasti oranžové části světelného spektra). Světelný tok za 
štěrbinou bude koncentrován pomocí optické soustavy přerovské Meopty až na 
fotocitlivou vrstvu 16mm pásu.  

3.2.1 Digitální synchronní zvuk pro filmové amatéry 
Jako nejpřínosnější pro filmařskou obec se jeví tato část práce, umožňující synchronní 
reprodukci zvuku jakémukoli filmovému nadšenci či experimentátoru. 

Každá filmová kopie disponuje: Zaváděcím pásem (bílý blank), startovacím pásem 
(pověstné odpočítávání do startu filmu), samotným audiovizuálním dílem a následně 
koncovým pásem.  

Při dodržení platných standardů je možné vytvořit unikátní systém přehrávání 
digitálního zvuku pro filmové amatéry. Abychom to zkrátili – koupí si námi vyrobený 
startovací a koncový pás, který do jakéhokoliv amatérského slepence svých záběru 
vlepí. Startovací pás bude nést informaci o: 

1. pořadí zvukové stopy, která se bude přehrávat 

2. synchronizační pulsy, ze kterých se spočte provozní rychlost stroje 
3. startovací puls, který spustí přehrávání zvuku z externího zařízení danou 

rychlostí, dle průměrné rychlosti posuvu filmu v dráze stroje 
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Koncový pás poté pouze vyšle signál o konci kopie a zastaví chod přídavného 
přehrávacího zařízení. Nebude vyloženě nutný, přehrávání se pak vypne tak jako tak, 
pokud zvuková stopa nahraná na přídavném zařízení skončí.  

Na zaváděcím pásu bude také zprvu cca 5s zaznamenán referenční signál o 
kmitočtu 1kHz, během této doby bude nutné nastavit zesílení zvuku na promítačce na 
optimální hodnotu (střední vybuzení kontrolního odposlechu promítačky).  

Takto budou pro amatéry vyrobeny startovací pásy s pořadím 0 – 6. Přehrávací 
zařízení poté bude přehrávat soubory 1.wav až 6.wav podle načteného startovacího 
pásu. Koncový pás bude pro všechny případy stejný a pouze přinese informaci o konci 
dílu.  Prakticky může zabírat pouze několik filmových oken. 

3.2.2 Digitální synchronní zvuk pro profesionální distribuční kopie 
Zde je situace již trochu komplikovanější. Po celou dobu promítání filmu je zapotřebí 
znát absolutní čas od začátku dílu. Při promítání celovečerního filmu je pak také nutná 
častější kontrola rychlosti posuvu filmu (ta se snižuje s váhou navíjeného kotouče, 
zpravidla až o 1 – 2 snímky za sekundu) a dle toho i přizpůsobovat rychlost přehrávání.  

V tomto případě se počítá se synchronizačním zápisem v celé délce filmu do 
oblasti zvukové stopy. A to ve formě zapsání absolutního času (1x za dvě sekundy) a 
synchronizační sekvence mezi zápisy absolutního času. Pokud dojde k přetržení filmu, 
jeho zkrácení, nejpozději do 2s by pak následovala náprava a posun přehrávané digitální 
stopy na aktualizovaný čas. V případě, že se začne obraz a zvuk rozcházet o více jak 2 
snímky, začne přehrávací zařízení vykazovat snahu o dorovnání rozdílu a to 
v následujících 2 sekundách. Ideální by bylo, kdyby si zařízení počkalo na tichý úsek, 
při němž násilně posune přehrávání skokem o zmiňovaný rozdíl, v případě, že záznam 
vykazuje stále nějaký ruch, došlo by na chvíli ke zrychlení přehrávání a postupnému 
dorovnání ztráty. Poté by se rychlost přehrávání sladila s výsledky naměřenými při 
synchronizačních pulsech.  

Výhodou zapsaných synchronizačních a časových údajů je, že jsou universální pro 
všechny filmové kopie. Filmové laboratoře poté vyrobí pouze jeden 600m negativ 
synchronizační stopy a 6 různých startovacích pásů. Pro naše zapisovací zařízení těchto 
synchronizačních pásů pak nebude složité obrátit světelnou polaritu a rovnou dělat 
negativ nebo pozitiv. Prakticky však, a to je důležité, lze zvukovou stopu dodatečně 
dokopírovat. Filmař si tak nechá vyvolat negativ obrazu, ve filmových laboratořích jej 
převedou do digitální formy. Střihač provede sestřih digitální, zvukař film opatří 
digitální zvukovou složkou a poté se znovu podle tzv. servisky provádí fyzický sestřih 
negativu. Tento sestřih se po barevných korekcích vyražených do děrného štítku (který 
načítá kopírka a mění tak barevné spektrum prosvětlujícího svazku při kopírování do 
pozitivní kopie) kopíruje do pozitivní kopie. Po dokončení kopírování obrazu je možné 
pozitivní film osvítit podruhé v oblasti zvukové stopy – obrazový negativ tak střídá ten 
zvukový – buďto analogový, nebo i digitální – a výstupem je tzv. kombinovaná filmová 
kopie (která vznikla sloučením obrazového a zvukového negativu). Zajímavé pro 
budoucí využití poznatků z této práce by bylo úplné vypuštění meziproduktu 
jménem zvukový negativ. Při zabudování našeho systému zápisu zvuku na film přímo 
do filmové kopírky (např. Bell & Howell Printer) by bylo možné v reálném čase 
vypalovat zvuk optickou soustavou přímo během kopírování obrazového negativu. 
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Obr. 3.1: Optická kopírka Bell & Howell 16/35mm (Filmové laboratoře Barrandov 2014, v roce 
2015 odkoupil Richard Vacula se studenty a učiteli FAMU pro výzkumnou a vzdělávací 
činnost v experimentální laboratoři Film Laboratory Bohemia z.s. na zámku v Konárovicích 
u Kolína) – Foto Matěj Strnad / pedagog FAMU 

 

Obr. 3.2: Hala vyvolávacích automatů (Filmové laboratoře Barrandov 2014) Foto Matěj Strnad / 
pedagog FAMU 
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3.2.3 Zvolený způsob kódování synchronizačních dat na 16mm film 
Praktické realizaci se projekt bude věnovat v pozdějších fázích, přesto bude princip 
zápisu synchronizačních dat již mírně naznačen. A to po delších debatách o jeho formě 
se spolužáky z automatizace a s lidmi, kteří s filmem denně přicházejí do styku.  

Ve výsledku zvítězilo relativně jednoduché řešení postavené na čítání časových 
úseků o různých frekvencích.  

První nápad byl zápis ASCII znaků (7-bitová informace) v pětikódových blocích. 
Čas ve formátu H:MM:SS, instrukční sada povelů, jako např. START, STOP! atd. 

Bylo by pak vše pěkně přehledné v předávání dat do SW světa, avšak, přeci jen 
jsme v poloanalogovém prostředí filmu, je nutné počítat s různou rychlostí přehrávání, 
s různým počtem rýh a chybovostí, s nutností synchronizace čtení sériových dat.  

Při uvážení všech aspektů (a hlavně fyzickém opotřebení filmu při častém užívání) 
byl zvolen snad i jednodušší a prozaičtější systém převážně dekadických čítačů 0-9 
s pásmovými propustmi na vstupu.  

Pro časový kód bude například určena frekvence 440Hz bloků pro inkrementaci 
čítačů, 250Hz pro posun zápisu do v pořadí dalšího čítače a např 700Hz bude značit 
načtení stavu čítačů (pro čas ve formátu H:MM:SS to bude 5 čítačů, nebo jeden čítač a 4 
další registry) a jejich následné vynulování. Modulace tedy specifikuje určení pulsů – a 
pouze počet jejich opakování přináší konkrétní hodnotu po pulsu informujícím o 
dokončení přenosu kvantizační informace. 

Synchronizační stopa bude například 255 změn stavů za 2,55s, tedy frekvence 
100Hz zaznamenávána po dobu 2,55s. Přehrávací digitální zařízení tak na 100Hz filtru 
propustí tento signál k 8-bitovému čítači (bez dalšího usměrňovacího /kvazišpičkového/ 
členu, který by byl u čítání absolutního času). Jeho nultý bit s první aktivací (tedy při 
hodnotě 1) spustí druhý čítač s přesným hodinovým krystalem na vstupu. Po přetečení 
prvního 8-bitového čítače (tedy po 256 změnách propustnosti filmové stopy) se čítání 
přesného časového pulsu zastaví. Z odečtené hodnoty druhého čítače je pak už snadné 
zjistit aktuální rychlost projekčního zařízení.  

Pak např. na 2kHz může dojít k čítání pořadí zvukové digitální stopy, která bude 
přehrávána a po 4kHz krátkém úseku již dojde k okamžitému startu přehrávání dané 
stopy. Na koncovém pásu pak může být dlouhý a zároveň testovací 8kHz kmitočet 
nulující veškerá nastavení a informující přehrávací zařízení o konci dílu.  

Použití těchto nosných pro jednotlivé pulsy zapsané na filmu nejsou jen pro 
jednoduchá směrování do jednotlivých čítačů, ale rovněž z praktického hlediska 
umožňují použití stávajících zesilovacích jednotek stávajících promítacích strojů. 

Veškeré datové signály na 35mm filmu vyžadovaly zařadit do filmové dráhy další 
čtecí jednotku (DOLBY, DTS). Náš systém by přenosu analogového signálu ve stávající 
16mm projekční technice byl aplikovatelný na všechny dosud vyrobené promítací stroje 
pro zvukový film.  
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4 EXPERIMENTY S LED 
Po roční odmlce (přerušení studia z důvodu přijetí na FAMU, katedru Zvukové tvorby) 
bylo navázáno na tento rozpracovaný projekt. Autor byl přijat i přes aktuální krizi ve 
filmovém průmyslu do Filmového studia Barrandov a měl možnost poznat práci ve 
filmové laboratoři a především poznat barrandovské laboranty, kteří v uplynulých 40 
letech přišli s mnoha invenčními postupy v oblasti laboratorního zpracování filmových 
materiálů (z nich nejrespektovanější Pavel Kryml, Pavel Görgl či Pavel Maršálek). 
Filmové laboratoře Barrandov byly z rozhodnutí představenstva zavřeny k 30. 6. 2014, 
což pokračování této práce značně zkomplikovalo časově i finančně. Funkční zůstávají 
Filmové laboratoře Ateliéry Zlín a FL České televize. Ti se však zabývají pouze 
zakázkami o velkých objemech metráže a vyvolání speciálních materiálů v řádech 
metrů s rozdílným složením vývojky u nich nepřipadalo v úvahu, na rozdíl od 
flexibilních, přívětivých, ale již zavřených FL Barrandov. Pro Barrandov studio bylo 
ekonomicky zajímavější nábídnout odprodej budovy sousední TV NOVA, než udržení 
špičkově zařízeného chemického provozu. Ke dni 13. 5. 2016 však budovu filmových 
laboratoří stále nikdo neodkoupil a tovární haly uprostřed Prahy zejí prázdnotou, 
zatímco přeživší laboratoře ve Zlíně musely díky zvedajícímu se zájmu zavést 
vícesměnný provoz. 

4.1 První pokusy se elektroluminiscenčními diodami  

Vůbec první experimentální pokus zápisu zvuku do filmu pomocí polovodičového 
zdroje světla provedl v roce 1922 sovětský vědec Lossov, čímž odstartoval 
celosvětovou honbu za záznamem synchronní zvukové stopy do filmu (až do 30. let  
20. století byl běžně distribuovaný film němý). Lossov pro pokus využil 
elektroluminiscenční diodu založenou na polovodiči z Karbidu křemíku. Jednalo se o 
hrotovou diodu s krystalem karbidu křemíku, sestrojenou Olegem Losevem ve 
výzkumném ústavu Нижегородская радиолаборатория (НРЛ), kde se v té době 
zabývali pokusy s krystalovými demodulátory. Pokus vzbudil velkou pozornost, jelikož 
takto zapsaný zvuk nepotřeboval složitou mechanickou aparaturu a na rozdíl od žárovky 
tato dioda vykazovala řádově vyšší životnost.  

Průmysl však potřebuje standardizované procesy. Vzhledem k tomu, že LED na 
bázi SiC nedokázali vyrobit v jedné sérii se srovnatelnými parametry, v samotném 
laboratorním procesu zpracování filmů se nakonec SiC LED neprosadily.  

Vzhledem k tomu, že se Lossův experiment fyzicky na filmu nedochoval, byl 
později zopakován pokusný zápis do materiálu Kodachrome (vyvinutý Kodakem ve 
spolupráci s opavským experimentátorem na poli barevného filmu, Karlem 
Schinzelem).  Výsledky pokusu z konce 60. let jsou patrné na následujícím grafu, obr. 
4.1. 

K rozšíření užití LED a jejich masové výrobě (a tedy i standardizaci parametrů) 
došlo až v 70. letech. V té době se již po celém světě (i ve státech RVHP) prosadil 
plochový optický záznam realizovaný složitou mechanicko-optickou aparaturou, 
s prosvětlovací zvukovou žárovkou. Existoval tak jeden výrobní standard a jeden typ 
prosvětlovací žárovky. V technické literatuře se tak řeší kalibrace expozice filmu pouze 
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udáváním změny proudu prosvětlovací žárovky (což předpokládalo stejnou zapisovací 
aparaturu a stejný typ žárovky ve všech světových laboratořích). K různým typům 
dostupných materiálů se udává jmenovité proudové omezení prosvětlovací žárovky pro 
správnou expozici. Díky tomu nikdy nedošlo k prosazení jednodušší cesty – přímého 
osvitu stopy pomocí okamžitě modulovatelného světelného toku LED. Do mechanicky 
náročného systému již bylo zkrátka vloženo příliš prostředků a laboratoře po světě již 
byly vybaveny stroji s mechanicky posouvanou maskou, či světelným paprskem.   

 

Obr. 4.1: Frekvenční charakteristika pro pokus s SiC hrotovými diodami,  
osa X: f[Hz], osa Y: A[dB] (převzato z [10]). 

Je pozoruhodné, že první záznam pomocí elektroluminiscenční diody byl proveden 
již v roce 1922 v SSSR, avšak k rozšíření modré LED došlo až v 90. letech.  

Je však nutné podotknout, že tyto experimenty byly pouze frekvenčního rázu a 
nevíme, při jaké rychlosti posuvu filmového pásu byly pořízeny. Ve 20. letech ještě 
neexistoval konsensus projekční rychlosti, filmy se natáčely v různých krajinách na 
různé rychlosti. Je také možné, že světelný zdroj při pokusu budili konstantní frekvencí, 
avšak regulovala se rychlost posuvu filmového pásu. Tomu by odpovídal i graf na obr. 
4.1. SiC elektroluminiscenční dioda blikala o frekvenci 100Hz a rychlost posuvu filmu 
byla postupně snižována. Při 100Hz je filmová stopa podexponovaná, naopak u 10-ti 
násobnému snížení rychlosti, u 1000Hz, je expozice filmu správná (nejvyšší přenos 
signálu). U dalšího snižování rychlosti dochází k přeexponování materiálu, k halaci 
světlocitlivé vrsty a tedy i ke slévání exponovaných míst dohromady – a tím 
k maximálnímu útlumu signálu. Dalším útlum je zapříčiněn rozlišením filmu 
Kodachrome. Použít pro záznam zvuku barevný film není příliš vhodné. U třívrstvého 
Kodachromu zůstává stále minimálně jedna barevná vrstva po vyvolání přítomna 
(odpovídající spektru užité LED), její filmové zrno způsobuje značný šum, na rozdíl od 
správně exponovaného černobílého filmu, kde je šum reprezentován především 
nerovností povrchu průhledné filmové podložky a nečistotami na ní.  
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Pro znázornění složitosti zapisovací aparatury Westrex pro plochový záznam 
přidejme schematické znázornění na obr. 4.2. Právě pro složitost aparatury je v Evropě 
funkční již pouze jeden takový stroj pro 16mm film, a to v laboratoři Andec Berlin. 
Odstavenou zvukovou kameru německé výroby je možné dosud vidět jako výstavní 
exponát ve foyer Krátkého filmu Praha, v 1. patře budovy studia Bratři v triku. 

 

Obr. 4.2: Optické trasy ve zvukové kameře WESTREX 1581. (převzato z [10]). 

4.2 Zápis zvuku za užití dnešních vysokosvítivých LED 

V následujících kapitolách bude popsán experiment se zápisem zvuku do 16mm 
filmového negativu. Experiment se realizoval za pomoci Filmových laboratoří 
Barrandov, společnosti Foma Bohemia, Meopta-optika Přerov a filmového 
experimentátora, profesora Katedry střihu FAMU, Martina Čiháka. 

4.2.1 Užitý filmový materiál 
Původně měl být pokus realizován s reversním filmovým materiálem královéhradecké 
Fomy, Fomapan R100 s citlivostí 100 ASA. Pro tento materiál a jeho citlivost byla 
sestavena zvuková hlava.  

Materiál ST8, vysoko-kontrastní AGFA, se odebírá pouze po kilometrech, na což 
nebyly volné finanční prostředky. Navíc, co s kilometry materiálu, kdyby se pokus 
nevydařil a došlo ke zjištění, že ani dnešní svítivost zdrojů LED není dostatečná.  
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Ačkoli v to nikdo nedoufal, v několik let zavřeném oddělení optického trikového 
studia FLB s efektovými kopírkami Oxberry byly v dosud zapojené a funkční lednici 
uchovávány neotevřené krabice právě s velmi drahým vysoko-kontrastním materiálem 
ST8. Tento materiál se tak zřejmě nepoužíval jen pro zápis zvuku, ale i pro exponování 
speciálních optických filmových triků. Byly provedeny testy materiálu, úspěšně.  

 

Obr. 4.3: Vysoko-kontrastní negativ AGFA ST8, získaný z FL Barrandov. 

V dokumentaci společnosti Agfa se k materiálu píše: 
AGFA ST8.D optical sound recording film is a very high contrast, orthochromatic 

black and white film with extremely high definition and ultra-fine grain. The excellent 
properties of this sound recording film have been achieved by coating an extra thin 
emulsion layer on a clear polyester base of 125 µm. A permanent grey antihalation 
undercoating (AHU) is coated between the emulsion and the base. An anti-static layer, 
which also improves transport in the sound camera, is coated on the back of the film. 

Vysoký kontrast i ultra tenká emulsní vrstva jsou sice povzbudivou informací, ale 
na úkor citlivosti filmu. Čím vyšší rozlišení film vykazuje, tím delší je jeho exponování. 
(U exponování hologramu se již bavíme o řádu minut.) Ani u citlivosti ASA 100 nebylo 
zaručeno, že k dostatečné expozici dojde. V případě Agfy ST8 a její citlivosti ASA 12 
byla obava z neosvícení filmu ještě vyšší. Proto byla dovyrobena pro jistotu ještě širší, 
100um štěrbina do zvukové hlavy, namísto zamýšlené 30µm.  

Na správnou expozici neexistuje žádný jistý recept. I ty nejlepší laboratoře musely 
s každou novou šarží negativu, či s každou výměnou žárovky ve zvukové kameře, ale i 
s každou nově namíchanou vývojkou, dělat experimentální expoziční testy (na film se 
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zapisuje tzv. cross-modulation test – 6kHz je amplitudově modulováno ještě např. 
400Hz, což umožňuje opticky kontrolovat, zdali je signál o vysoké frekvenci zapsán jak 
při max. útlumu, tak i při maximálním rozkmitu, viz expoziční testy na obr. 4.4). Podle 
výstupu experimentu se volí správná expozice (proud zdroje světelného toku), případně 
se upravuje složení vyvolávacího roztoku či doba, po kterou film roztokem prochází.  
 

 

Obr. 4.4: Cross-modulation test a ukázka špatně zaostřeného osvětlovacího paprsku. 

 
Správnost expozice se určuje pomocí densitografu, pro materiál AGFA ST8 by 

měla být naměřená optická hustota na úrovních 2,2 až 3,5.  
Další podstatnou vlastností, kterou musíme sledovat, je spektrální citlivost filmu. 

Tedy vlnová délka zvolené LED by měla odpovídat té, na kterou je užitý filmový 
materiál nejsenzitivnější. Pak bude celá zapisovací hlava i nejúčinnější. Na rozdíl od 
žárovky září LED pouze v úzkém spektru, pro osvit filmu je tak zapotřebí 
mnohonásobně vyššího světelného toku, než by tomu bylo u zvukové žárovky.  

 

Obr. 4.5: Spektrální citlivost, Gama versus čas vyvolávání (převzato z [11]) 
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Z obrázku 4.5 je patrné, že Agfa ST8 vykazuje nejvyšší citlivost na vlnové délce 
590nm, což je typická vlnová délka vysokosvítivých oranžových LED. V řádu stovek 
lumenů (potřebné pro expozici materiálu o citlivosti cca 12 ASA) lze nalézt již pouze 
LED barvy oranžové, žluté, bílé či teplé bílé. Je otázkou, jak omezí mezní modulační 
frekvenci vrstva luminoforu u bílých či teple bílých LED. Pro účely experimentu tak 
byla v první fázi zvolena oranžová LED bez luminoforu či jakéhokoliv dalšího filtru. 

Expozici zvukových stop dříve nepříznivě ovlivňovalo UV záření žárovky, do 
optické sestavy tak byly zařazovány UV filtry. To je také jedna z věcí, které s užití LED 
odpadají.  

Vývojku pro vyvolání filmu dle tabulky na obr. 4.6. připravila Foma Hradec 
Králové. Jak lze vyčíst z gama křivky na obr. 4.5, ideální doba pro vyvolání filmu je  
5-ti minutová. Při ponechání filmu v lázni po delší čas již nedojde k většímu provolání 
filmu, pouze k závojování a tím i zvýšení šumu záznamu (což se podařilo u části 
exponovaného filmu, který byl volán 18 minut za situace, kdy se v temné komoře žádný 
zvukový signál na červeném světle nedařilo najít). 

 

 

Obr. 4.6: Příprava vyvolávacího roztoku (převzato z [11])  

4.2.2 Postup výroby zapisovací zvukové hlavy 
Pro sestrojení zapisovací hlavy byla využita seřízená čtecí zvuková hlava z Meopty 
Přerov, instalovaná do 16mm zvukových projektorů Meoclub. Při čtení je zde rovné 
vlákno precizně vyrobené zvukové lampy zmenšeno objektivem 3x a je promítáno na 
plochu optického zvukového záznamu. Tloušťka vlákna i míra odchylky jeho 
vodorovného ukotvení ovlivňuji frekvenční rozsah i zkreslení samotné hlavy.  

Zatímco žárovka emituje veškerý světelný tok z jednoho tenoučkého vlákna, které 
zastupuje roli silně ozařované štěrbiny, vyráběné LED diody fungují na principu 
reflektoru s úhlově danou vyzařovací charakteristikou. Pokud potřebujeme simulovat 
funkci vlákna klasické žárovky, musíme jej nahradit štěrbinou stejného tvaru a tloušťky 
a osvětlovat ji LED z takové vzdálenosti a takovou intenzitou, aby z pohledu 
miniobjektivu byla intenzita osvětlení štěrbinou identická s intenzitou osvětlení 
původním vláknem. 
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Obr. 4.7: SMT planžeta se štěrbinami 30, 50 a 100 µm. Výroba Pragoboard. 

 

 Aby byla štěrbina v pozici původního vlákna čtecí hlavy, byla jedna kalibrovaná 
žárovka rozbita ve svěráku (její skleněný plášť) a na drátové přívody vlákna přilepena 
SMT planžeta s laserem vypálenou štěrbinou o stejné délce, jaké bylo původní vlákno 
(5mm).  

  

Obr. 4.8: Lepená štěrbina 100um 

Aby nedošlo k zalepení štěrbiny lepidlem, musely být přívodní vodiče vyhnuty o cca 30 
stupňů do stran. 125 µm síla plechu umožňovala nastříhání štěrbin obyčejnými 
krejčovskými nůžkami.  

Experimentálním nasvícením štěrbiny zvolenou LED byla změřena vzdálenost 
mezi LED a štěrbinou na 5mm, při které docházelo již k rovnoměrnému osvitu štěrbiny 
v celé její šířce. Bylo nutné vyrobit distanční sloupek, k čemuž posloužil černý uzávěr 
fixu Centropen. Distanční sloupek zároveň zajistil, že se světlo LED nebude parazitně 
šířit mimo určenou cestu štěrbinou.  
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Obr. 4.9: Distanční sloupek 

Obvod distančního sloupku bylo zapotřebí vytvarovat do elipsy, k čemuž 
posloužila horkovzdušná pájka a vytvarování plastu za tepla tak, aby sloupek dolehl 
izolovaně na samotnou konstrukci LED.  

Distanční sloupek byl k LED i štěrbině přilepen nejdříve lehce tavnou pistolí, 
černou neprůsvitnou náplní s vyšší tavnou teplotou (kvůli provozní teplotě LED). Spolu 
se stříháním štěrbiny byl ustřihnut i velikostně identický fotocitlivý papír 
FOMABROM. LED bylo nutné vycentrovat vůči štěrbině, jinak by nešířila světelné 
paprsky kolmé na rovinu v okolí štěrbiny, a nedošlo by k její projekci skrze 
miniobjektiv na filmový materiál. Je-li konstrukce se štěrbinou v určité výšce 
vodorovná s projekční plochou pod ní, musí se štěrbina promítnout zvětšeně – a je li 
projektor (LED) v ose se štěrbinou (projekčním oknem), musí se štěrbina promítnout 
zvětšeně, ale se svým středem na identickém místě, středy se tedy musí při pohledu 
shora skrze štěrbinu překrývat.  

Fotocitlivý papír o stejných rozměrech, jako plech se štěrbinou, naším optickým 
systémem osvítíme. Je-li po vyvolání fotocitlivého papíru v komoře (a jeho ustálení) 
černý obdélník centrován identicky s originální konstrukcí, byla LED nalepena na 
správnou pozici. V opačném případě je nutné plastické spojení nahřát horkovzdušnou 
pájkou a LED jemně posunovat reversně vůči odchylce na fotopapíře. Proces je 
znázorněn na na obr. 4.10. 

 

Obr. 4.10: Osvit fotocitlivého papíru pro kalibraci pozice LED 

U vlákna žárovky kalibraci směru vyzařování není zapotřebí řešit. Vlákno vyzařuje 
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energii do celého prostoru obdobně jako např. středovlnný vysílač. To v případě 
štěrbiny neplatí. I přes tuto snahu kalibrace s fotopapírem stále nemusí být příchytné 
vodiče vlákna kolmé k bajonetovému prstenci žárovky (výrobní odchylky, chyba 
zavedená ohnutím drátů před lepením štěrbiny). Další fází kalibrace je tak umístění 
štěrbiny do zvukové hlavy Meopta Meoclub 16 a sledování, zda-li se zvětšený obraz 
štěrbiny promítne tak, aby její střed (těžiště) byl i středem vstupní apertury 
miniobjektivu. Pokud nikoli, stále je možné naklápění celé vyzařovací sestavy díky 
ohebnosti vodičů vlákna tak, abychom tíženého vycentrování dosáhli. Promítaný obraz 
štěrbiny samozřejmě nesmí přesáhnout svou šířkou konstrukční šířku držáku objektivu 
tak, aby nedošlo k nechtěnému parazitnímu osvětlení filmového negativu. Viz obr. 4.11. 

     

Obr. 4.11: Pozice vyzařovací soustavy vůči miniobjektivu, miniobjektiv  

Samotný miniobjektiv obraz enormně deformuje. Kontrastní obrazce, či prosté 
písmo je skrze něj vidět pouze jako sestava dlouhých tenkých čar. Dochází zde tak 
k mnohonásobnému ztenčení promítané štěrbiny. Její výslednou šířku lze ovlivnit 
vzdáleností celého držáku od světlocitlivé vrstvy filmu. Je zapotřebí si uvědomit, že 
každý filmový materiál může mít jinou tloušťku filmové podložky a pro každý materiál 
je nutná kalibrace polohy optické soustavy tak, aby byla projekce štěrbiny realizovaná 
v ohniskové vzdálenosti daného objektivu. Kalibraci polohy optické soustavy pro 
materiál o tloušťce 125 um provedla přerovská Meopta. Pro tento účel je zvuková hlava 
vybavena šroubovým dorazem celého mechanismu, který je do voleného dorazu tlačen 
pružinou.  Na obrázku 4.12 je možné shlédnout celou zapisovací zvukovou hlavu. 

    

Obr. 4.12: Zvuková hlava Meopta po úpravě (vlevo), schéma konstrukčního řešení hlavy 
(vpravo) a transportu filmu. 
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Obr. 4.13: Projekce štěrbiny na film (vlevo), LED budič z konstrukce žárovky (vpravo) 

Pro pokus byla vybrána dioda HPD8B-44K5Y, oranžová, 120 lm, 45°. 
Konstrukce zapisovací hlavy se zdařila, experimentem byla ověřena její funkčnost. 

Avšak pro nízko citlivý materiál Agfa ST8.D byla svítivost zvolené diody nedostatečná, 
což se projevilo podexponovaným zápisem zvukové stopy.  

4.2.3 Návrh obslužné elektroniky 
Vzhledem k tomu, že gradace filmového materiálu není lineárně závislá v celém 

svém rozsahu na intenzitě dopadajícího osvětlení (nepodává věrný odraz reality) a ani 
svítivost LED není přímo úměrná budícímu napětí (LED se řadí mezi nelineární 
součástky, větší linearitu vykazuje závislost svítivosti na budicím proudu), zápis 
audiosignálu bez úpravy (kterýžto by přímo přes zesilovací členy budil LED) by vedl 
k velkému zkreslení signálu při vyšších hloubkách modulace. Toto zkreslení bylo 
typické pro běžný hustotní záznam. Zde je prostor pro využití rychlosti LED a pro zápis 
zvuku do vysokokontrastního negativu užít PWM. Při kontrastním poměrovém zápisu a 
při dostatečné svítivosti LED bude negativ obsahovat pouze plošky maximálně černé a 
plošky bez zrna, tedy průhledné. Není pak třeba řešit nelinearitu světelné citlivosti 
materiálu, ani složitě vymezovat pracovní oblast užité LED.  

Při čtení takto zapsaného materiálu pak samotná štěrbina/vlákno žárovky působí 
jako dolní propust, tedy integrátor. Čím je štěrbina širší, tím nižší je mezní frekvence 
tohoto optického filtru. Z toho také plyne, že šíře paprsku zapisovací hlavy musí být 
minimálně 2x užší, než u hlavy čtecí. Pokud bude nosná frekvence PWM podobná 
maximální frekvenci dané rychlostí posuvu filmu a šířkou štěrbiny, začne se systém 
vůči filmu chovat spojitě. Světelný tok LED je po filtraci DP úměrný zapisovanému 
audiosignálu, avšak optická soustava již na negativ tuto PWM nepřenese jako soustavu 
kontrastních čar, ale jako lineární spojitý hustotní záznam. Opět bychom museli řešit 
gradaci filmového materiálu a určit meze PWM tak, aby byl film exponován ve své 
lineární oblasti citlivosti. Tedy například, že ticho bude rovno 40% modulaci PWM a 
maximální vybuzení na 80% PWM. Což o to, i to je jedna z cest, stále jednodušší a 
s jistějšími výsledky, nežli buzení přímé, v závislosti na vstupním audiosignálu.  

Veškerá elektronika sloužící pro testování vhodné expozice filmových materiálů 
musí mít parametry pevně přepinatelné. Tedy buzení LED 1-10, frekvence interního 
tone generátoru přepinatelné od např. 64Hz do 12kHz. Totéž v případě určování 
hloubky modulace (PWM). A to proto, abychom na filmovém materiálu po jeho 
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vyvolání viděli jasné skoky (frekvencí, expozic) a dopočítali se, která pevně 
nastavitelná volba bude pro zápis „naostro“ nejvhodnější.  

 

 

Obr. 4.14: Elektronika zapisovací hlavy při experimentu 

Elektronika sestavená pro experimenty sestává z operačních zesilovačů (pro 
správné nastavení úrovně vstupního audiosignálu), PWM modulátoru s obvodem TL494 
a koncového tranzistorového budicího stupně pro výkonovou LED. Proud pro LED je 
jednoduše řiditelný přepínáním výkonových rezistorů. Pro zjištění frekvenčního rozsahu 
zvoleného materiálu má elektronika zabudovaný jednoduchý sinusový generátor, opět 
s přepínatelným rozsahem pevných frekvencí. Pro experiment však byl nakonec použit 
externí generátor obdélníkového signálu (též vlastní konstrukce) pro zajištění 
kontrastního zápisu a zjištění frekvenčního rozsahu pro obdélníkový signál, tedy pro 
určení maximální pracovní frekvence modulace PWM.   
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Obr. 4.15: Elektronika navržená pro realizaci experimentu -  schéma zapojení 

 

Do budoucna bude pro řízený zápis zvuku do filmu sloužit modul STM32F4-
DISCOVERY. Umožňuje jednoduché připojení USB flash disku a přehrávání jeho 
hudebního obsahu.  
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Obr. 4.16: Elektronika navržená pro realizaci experimentu -  DPS 
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4.2.4 Výsledky experimentu 
Film byl vyvolán za asistence Martina Čiháka (profesor KSS FAMU)  

v Lomo-tanku za užití chemie namíchané ve společnosti Foma Bohemia Hradec 
Králové, dle doporučeného složení vývojky výrobcem Agfa (obr. 4.6). Kvůli kapacitě 
tanku musel být materiál rozstřihnut a vyvoláván na dvakrát. První várka byla volána 18 
minut, druhá várka 5 minut. Vzhledem k závoji na podložce a vyšší teplotě lázně okolo 
25°C bylo konstatováno, že další pokusy by měly být realizovány za vyvolávacího času 
pouhých 3 minut při dodržení stejné teploty a koncentrace vyvolávací lázně.  

  

Obr. 4.17: Závoj na materiálu pro volací čas 18 minut (vlevo) a 5 minut (vpravo) 

Bohužel vyvolání experimentu potvrdilo obavu o dostatečnou expozici málo 
citlivého vysoko-kontrastního materiálu. Dle oka zkušeného laboranta Pavla Görgla by 
bylo nutno pro kontrastní expozici poskočit o 3 clonová čísla, tedy svítivost LED by 
měla být 23 x vyšší, než té aktuální. 120lm x 8 = 960lm. Pro další experimenty již byly 
objednány výkonnější 1000lm LED z Číny.  

 

Obr. 4.18: Rozjezd posuvu pásu při zápisu signálu 16Hz 

Avšak, nedostatečná expozice materiálu nám umožňuje sledovat chování LED 
v čase. Jak je patrné na obr. 4.17, kontrastní expozice možná je. Všimněme si kontrastní 
tečky na začátku (LED byla aktivována dříve, než posuv filmu, film osvítila na stejném 
místě opakovaně), poté ještě malý kontrastní kousek osvícený ve chvíli rozjezdu filmu 
v dráze zapisovací hlavy.  

Následuje zápis obdélníkového průběhu 16Hz. LED byla buzena vyšším proudem, 
než byla povolená tabulková hodnota. Při rozsvícení vykazovala vždy vyšší světelný tok 
než při zhasnutí. Postupně, vlivem zahřátí LED, jejího nedostatečného chlazení a 
velkému proudovému zatížení, docházelo ke snižování světelného výkonu – a zvuková 
stopa byla čím dál více průhledná.  

Tyto poznatky máme právě díky tomu, že jsme nedosáhli požadované saturace 
materiálu, kde by se při kontrastním zápisu a dostatečné expozici jemné nuance na 
filmu neobjevily.  

 

Obr. 4.19: Zvyšování generované frekvence 
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Obr. 4.20: 250Hz 

 

Obr. 4.21: 440Hz 

Vyšší frekvence do cca 2kHz jsou čitelné lidským okem, vyfotit se je však zřetelně 
nepodařilo.  

Nedostatečná expozice materiálu vede, pochopitelně, k velkému šumu v záznamu. 
Jakákoli nečistota i otisk prstu přebíjí užitečný signál. V 18 minut vyvolávané části pak 
ještě o to víc díky vyšší míře závoje (zašedlost materiálu i mimo exponované oblasti).  

Ač byl zapisován signál obdélníkový, štěrbina se chová jako integrační článek, což 
se projevuje v prodloužení doby náběžné i sestupné hrany zapisovaného signálu.  

 
Zpětná analýza zvukové stopy po její digitalizaci 

Užité vybavení: 
Zvuková hlava čtecí – Meopta Meoclub Electronic 2, r.v. 1990 (1PP75) 

Předzesilovač integrovaný Meopta/Tesla, vlastní šum: -54dB 
AD převodník M-Audio Profire 2626 
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Změřené parametry (frekvenční analýzy), 0 dB = 0,775 V : 

 

Obr. 4.22: Spektrum šumu projektoru Meopta Meoclub Electronic 2 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

 

Obr. 4.23: Spektrum šumu při průchodu filmového materiálu AGFA ST8 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 
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Obr. 4.24: Frekvenční analýza vyvolaného negativu Agfa ST8 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

  
Signál 100 Hz      Signál 250 Hz 

   
Signál 750Hz      Signál 2 kHz 

 

Obr. 4.25: Fr. spektrum pro vstupní signály 100, 250, 750, 2000, 6000 Hz 

osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 
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5 ZÁVĚR EXPERIMENTŮ S LED  
 

Byl připomenut celý proces zrození kinematografie a zmapovány počátky 
zvukového filmu i technologií s ním spojených. Došlo ke zhodnocení přenosové 
kapacity 16mm filmu ve vertikálním směru při posuvu o rychlosti 25 snímků/s a byly 
rovněž nastíněny možné způsoby záznamu analogové a digitální optické stopy za 
použití dnešních vysokosvítivých LED s přihlédnutím k zachování kompatibility 
optických zvukových stop se stávající projekční technikou. 

Při experimentu se zdárně podařilo sestavit zapisovací zvukovou hlavu, 
naexponovat zvukovou stopu a provést její vyvolání a zpětnou digitalizaci. Pokus 
ukázal na vhodně zvolenou barvu LED, dobře sestavenou zvukovou hlavu (zvuková 
stopa byla exponovaná k okraji filmu a se šíří dle americké normy SMPTE, bez zásahu 
do oblasti obrazové). Avšak svítivost zvolené LED nebyla dostatečná pro zápis zvuku 
v reálném čase, tj. 25 snímků/s.  

Expozice materiálu nebyla dostatečná, proto se vyšší frekvence utopily v šumu 
materiálu, který je rovněž dosti vysoký (-50dB). V experimentech je zapotřebí 
pokračovat, ideální velikost štěrbiny by byla 30 µm, světelný tok LED min 1000 lm (pro 
expozici vysoko-kontrastních materiálů).  

Experimentální zápis zvuku do 16mm filmu proběhl při užití štěrbiny o šíři  
100 µm. Maximální slyšitelný, byť velmi utlumený a v šumu se ztrácející, byl signál o 
frekvenci 8 kHz. Dá se předpokládat, že při užití výkonnější LED, štěrbiny 30 µm a 
vysoko-kontrastního materiálu Agfa bude frekvenční maximum dosahovat 20 kHz.  

Pro přesnější frekvenční analýzu by bylo potřeba provést změření parametrů čtecí 
hlavy Meopta Meoclub Electronic 2 pomocí referenčního frekvenčního 16mm pásu 
SMPTE. Ten nebyl při dokončování práce k dispozici, jediný dochovaný český exponát 
se v době experimentů aktivně užíval pro kalibraci digitalizačních linek ve Filmovém 
studiu Barrandov.  

V případě, že kombinace 30 µm štěrbiny a 1000 lm LED opět nepovede 
k uspokojivé expozici, budou experimenty pokračovat s užitím laserové techniky. 

Výhodou zvolené konstrukce zapisovací hlavy je okamžitá možnost výměny 
prosvětlované štěrbiny. Aktuální set je svými vlastnostmi dostatečný pro zápis zvuku do 
citlivějších materiálů typu Fomapan R100 či Kodak Tri-X a pro účely osvitu těchto 
reversních materiálů může být zachován.  

V další fázi práce bude navržen synchronní přehrávač souborů typu wav a sestaven 
celý řídicí systém zápisu i synchronního přehrávání na bázi modulu STM32F4-
DISCOVERY a mikrokontroléru AVR. 
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Obr. 5.1: Experimentální zápis zvuku do 16mm filmu, Tipa, spol. s r.o. 

 

Obr. 5.2: Dolepení úvodního a koncového pásu pro založení do promítacího stroje, kino 
Hradec nad Moravicí. 
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6 ZÁPIS SYNCHRONIZAČNÍCH DAT 
Autor se k projektu po roční odmlce a přerušení studia na VUT (zatímco vystudoval 
další ročník KZT FAMU) opět vrací koncem roku 2015.  
Uzavřenou filmovou laboratoř Barrandov (partner diplomové práce) po složitých 
jednáních odkoupila parta studentů FAMU (autor této práce je iniciátorem záchrany 
FLB) spolu s hollywoodským hercem a milovníkem klasického filmu, Crispinem 
Gloverem a také za sponzorské účasti podniku TIPA s.r.o.. Na zámku v Konárovicích u 
Kolína se tyto výrobní linky znovu sestavují v kooperaci s propuštěnými zaměstnanci 
FL Barrandov. Projekt je realizován také s podporou pedagogů FAMU a počítá se, že 
v nové filmové laboratoři bude praktikován nový studijní obor FAMU – restaurování 
filmových materiálů. Projekt zápisu a čtení zvuku do 16mm filmu bude pilotně 
využíván pro experimentální tvorbu Katedry střihu FAMU pro krátkometrážní 
analogové filmy. Katedře tak odpadnou starosti se stále hůře dostupným zápisem do 
magnetických dvoupásů, pro které jsou v ČR uzpůsobeny již pouze dvě projekce.  

Forma této práce je autorem vnímána jako výzkumná, jako snaha o vyřešení 
problematiky výroby kombinované 16mm kopie i pro experimentální filmaře. Volí 
cestu dosud neprobádanou a snaží se o získání nových poznatků v oblasti spojení 
elektrotechniky, optiky a fotochemických procesů. Za užití dnešních možností 
výpočetní techniky i výkonných mikroprocesorů a laserové techniky. Autor práce věří, 
že se blíží renesance filmových materiálů i filmové distribuce, stejně jako se to stalo 
s vinylovými deskami. Svědectvím tohoto tušení budiž dva zcela nové filmy natočené a 
s velkým diváckým zájmem promítané ze 70mm filmových kopií: Nolanův Interstellar a 
Tarantinův western Osm hrozných. Oba tituly bylo možno přímo z filmu vidět na 
festivalu 70mm v Krnově – v dubnu roku 2016.  

Vzhledem k problémům s nedostatečnou svítivostí jednočipových LED bylo 
přistoupeno ke koupi výkonného laserového modulu v Číně. První modul se ztratil a 
nedoputoval, druhý modul je opět na cestě a měl by dorazit první květnový týden 2016 
– snad nedojde ke komplikacím s doručením i tentokrát a veškerá teoretická příprava se 
stihne otestovat v praxi.  

6.1 Návrh struktury synchronizační datové stopy 

Při návrhu zápisu synchronizačních dat je třeba potlačit ambice co nejhustšího 
datového toku a dbát především na jeho čitelnost v různých projektorech, mnohdy 
s neseřízenou zvukovou hlavou v řádu desítek let. Kód tedy musí být čitelný jak na 
projektoru z roku 2000, tak na festivalové promítačce z roku 1950. K opravě 
synchronnosti nemusí dojít ihned. Divák je i ze starých filmů zvyklý, že při přetržení 
filmu chvíli trvá, než se opět sesynchronizuje obraz se zvukem (dáno vzájemným 
posunem obrazu a zvuku o 21 filmových oken – tedy o necelou sekundu).  

Aby byla synchronizační data dobře čitelná, je zápis rozprostřen do 50 filmových 
oken – k návrácení synchronicity tak dochází nejpozději do čtyř sekund od místa slepky 
filmového materiálu. Jednotlivé synchronizační znaky zabírají vždy jedno filmové pole 
– jak pro přehlednost, tak pro možnost tupé synchronizace co zvukový znak, to jeden 
kamerový snímek obrazu. Pro přehlednou strukturu je kód zápisu navržen jako 
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postupný zápis fiktivních BCD čítačů, struktura známá ze stopek a hodin z dob boomu 
CMOS obvodů řady 4000. 

Jedná se tedy o multifrekvenční zápis BCD kódu: 

 Jednotek sekund 
 Desítek sekund 

 Jednotek minut 
 Desítek minut (max. 5) 

 Pořadové číslo kotouče 
 

Nejdelší zapsatelný řetězec: 49:59, 6. kotouč = 33 impulsů + start čítání/stvrzení, 
4x pro posun čítače -> 38 frekvenčních pulsů. Pro zápis bude užíváno 50 impulsové 
okno o délce 50 obrazových snímků. Ke kontrole aktuálního času tak dojde po každých 
2 sekundách, což je i nejdelší doba opětovného sesynchronizování obrazu se zvukem při 
roztržení filmu. 

50 impulsový rámec zároveň tvoří řídicí frekvenci 25Hz (co obrazový snímek, to 
zvukový puls) pro synchronní přehrávání filmu. V případě přehrávání WAV zvukových 
dat pak musí DA převod probíhat striktně právě takovou rychlostí, s jakou by přicházely 
ze zvukové stopy synchronizační pulsy (nesoucí zároveň absolutní informaci o 
aktuálním čase). Porovnáním skutečné rychlosti s konstantou 25 pak může docházet i 
k úpravě aktuální rychlosti posílání vzorků k DA převodu při přehrávání. Nyní je však 
prioritně popisována metoda zápisu stopy, nikoli její zpracování a čtení. 

Pro přehlednost jak v programovacím prostředí, tak pro osvětlení struktury 
synchronizačních dat se nebude dále hovořit o fyzické frekvenční struktuře kódu, ale o 
jednotlivých znacích, které mají své konstantní trvání a svůj význam v celkové struktuře 
zapisovaných dat.  

Přidělení znaků frekvencím a funkcím: 
ZNAK A: 2kHz - start čítání/stvrzení (start synchronizace, předsazeno vůči 

obrazu), vždy na 25./0. snímku jako jasný přesný signál pro odeslání aktuální časové 
pozice a poté vynulování čítačů dekodéru (pro příjem další synchronizační sady). 

ZNAK  B:   1kHz - posun čítání (např. z jednotek sekund na desítky sekund) 
ZNAK  C:   500Hz - impulsy pro čítače (času i kotoučů) 

ZNAK  D:   250Hz impulsy pro zaplnění plovoucího volného prostoru. 
 

Příklad zápisu času 28:46 na prvním kotouči, zápis začíná od sekund: 
ACCCCCCBCCCCBCCCCCCCCBCCBCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDA… 

50. znak “A” je vždy zároveň 1. znakem dalšího řetězce. 
Přijímací dekodér poté jednotlivé znaky rozliší pomocí frekvenčních filtrů. Bude 

obsahovat 4 pásmové propusti na kmitočtech pro dané znaky A, B, C, D a širší propust 
pro pásmo 200Hz – 2kHz pro čítání celkové synchronizace 25 Hz – 25 snímků.  
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Mezi každým zapsaným znakem je nutná mezera o stejné délce, jakou trvá i 
zapisovaný znak.  

Jak lze vytušit, zápis synchronizační stopy musí být z principu přísně synchronní 
vůči obrazovým polím. K tomu poslouží nucená synchronizace pomocí optické závory 
z rotační clony (tím získáme v případě přesné rychlosti posuvu 50Hz obd. signál). 

Před začátkem zápisu dat je pak vždy s novým materiálem nutný expoziční test 
materiálu o skokových úrovních frekvence a výkonu světelného budiče. Teprve po 
vyvolání vzorku filmu a určení vhodné expozice je možné zvolit vhodný proud 
světelného budiče pro exponování časové synchronizace či rovnou analogové 
zvukové stopy. 

6.1.1 Programová struktura zápisu synchronizačních dat 
Program pro obsluhu zápisu je psán v jazyce C, ve vývojovém prostředí M:Bitz a za 
použití vývojové desky STM32F4 Discovery. Při zápisu dat je nutné si položit několik 
otázek, než vůbec dojde k započetí práce na obslužném programu. 

1. Jak regulovat výkon laserové jednotky a jak určit vhodnou expozici 
2. Jak realizovat zápis striktně synchronně: co okno, to znak 

 
Pro expoziční testy není možné provádět testovací zápis s kontinuální regulací výkonu 
světelného zdroje. Laborant sice na filmu nalezne místo s optimální expozicí, ale při 
spojité regulaci výkonu zápisu už nikdo nedohledá, jaký byl na onom místě nastaven 
proud světelného zdroje. Dohledání vhodné expozice tak není možné. Proto jsou 
veškeré expoziční testy prováděny pomocí skokového přepínání proudu. Na filmovém 
pásu pak laborant dopočítá, která expozice od počátku či konce testu byla ideální – díky 
jasně viditelným hustotním skokům na filmovém pásu.  

Vezměme pak také v úvahu výkonové ztráty při klasické proudové regulaci. Při 
užití laseru můžeme jeho výkon regulovat pomocí pulsně šířkové modulace. Jednotlivé 
znaky jsou tak ještě znásobeny s PWM modulací – a dle střídy PWM určujeme i 
světelný výkon zapisovací jednotky. Samotná štěrbina spolu s posunem filmu pak zcela 
logicky vytváří dolní propust a na samotný film dojde již ke kontinuálnímu zápisu, bez 
VF složky PWM. Nosný kmitočet musí být přesným násobkem frekvencí jednotlivých 
znaků, aby nedocházelo ke zbytečnému vytváření dalších harmonických složek a 
k chybným interpretacím datového toku při dekódování. Vzhledem k možnostem 
zvoleného laserového modulu je kmitočet PWM volen 20 kHz. Fvz je tak 10x vyšší, než 
nejvyšší frekvence zapisovaného znaku A: 2kHz. Zároveň je pak tento signál při čtení 
běžnou optickou zvukovou hlavou filtrován samotnou šíří vlákna zvukové prosvětlovací 
lampy.  

Výkon laseru je tedy dán střídou 20kHz signálu PWM. Ona střída je pak dána 
v řídicím programu proměnnou „expozice“, jejíž hodnotu skokově měníme při 
expozičním testu. Namodulování jednotlivých znaků na nosnou je pak řešeno velmi 
triviálně – tím, že se jedná o pulsy obdélníkové, je vysoká úroveň periody určena 
změřenou či nastavenou expoziční hodnotou (určenou střídou PWM) a nízká úroveň 
pak nulovou střídou, kdy je proměnná expozice = 0. Časovač PWM stále běží, stále je 
připojen na výstupy µC, avšak, díky nulové střídě je výstup roven logické nule.  
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Příklad nastavení nosného kmitočtu v PWM na kitu STM32F4 (nastavení šíře pulsu 
pomocí proměnné „expozice“): 

 
 Expoziční test v programovém kódu: 

 
Každý znak trvá 1/50 sekundy. Avšak, za každým znakem je také 1/50 sekundy volná, 
aby pak se RC články v dekodéru stihly vybít do dalšího znaku a nedocházelo ke 
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slévání jednotlivých znaků. Proto se stejný znak zapisuje v expozičním testu jednou 
s expozicí danou aktuálním cyklem (míra skoku je dána hodnotou zadanou v proměnné 
„jumpresolution“) a podruhé s nulovou expozicí, tedy nulovou střídou PWM.  
1/50 + 1/50 = 1/25 sekundy, tedy připadá jeden znak na jedno obrazové pole.  
Jak zajistit, aby jeden znak trval přesně 1/50 sec (20ms)? Tím, že se omezíme pouze na  
vyslání daného počtu period danou rychlostí. Například 2kHz znak A: pokud má trvat 
20ms, znamená to, že bude nutné vyslat periodu tohoto kmitočtu (1/50 : 1/2000)krát. Po 
zjednodušení 200/5= 40 krát. STM32F4 disponuje 16-ti časovači, které mohou bez 
omezení běžet současně. Pro každý znak tak poběží zvláštní čítač o potřebném čase do 
přetečení. Cyklem While pak zabezpečíme několikeré vykonání příkazů po jeho 
přetečení. Jelikož chceme vytvořit celou periodu frekvenčního signálu, potřebujeme, 
aby běžel časovač na dvojnásobné frekvenci, než kterou chceme generovat. Polovinu 
času totiž využijeme pro logickou 1, kdy spustíme na polovinu periody pulsně 
modulovaný výstup. A druhou polovinu času přidělíme logické 0. Tím, že za oněch 
20ms 40x zapneme a vypneme výstup PWM, získáme 2kHz znak A namodulovaný na 
20kHz nosnou signálu PWM.  
Ukázka programu definujícího časovač znaku A a samotnou proceduru generující jeden 
znak (bez mezery 1/50 sec, která je dodána až při generování celého časového kódu): 

 
TM_PWM_DIS přiděluje PWM výstupu nulovou šíři pulsu. TM_PWM_Init pak 
přiděluje nastavenou šíři pulsu – moduluje znak do PWM regulace světelného výkonu 
laseru. 
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Synchronně, na základě externího přerušení dle rychlosti posuvu filmového pásu, se 
vysílají pouze znaky. Frekvence jednotlivých znaků je neměnná. Za předpokladu, že se 
film bude sunout pomaleji či rychleji, bude výsledný znak sice synchronně umístěn, ale 
zaznamenán s trochu rozličnými frekvencemi. Kvůli tomu jsou však filtry v dekodéru 
nastaveny tak, aby tolerovaly 10% relativní odchylku od zamýšlených frekvencí. 2kHz 
znak A tak bude zachycen i ve chvíli, kdy bude jeho kmitočet roven 1900 či 2100 Hz. 
Oktávový rozestup frekvencí jednotlivých znaků nám takovou odchylku zápisu 
umožňuje. Synchronicita ZNAK na jeden OBRAZOVÝ SNÍMEK je však zachována, 
neboť vyvolání každého znaku i mezery je dáno otáčením závěrky projektoru 
uzpůsobeného pro optický zápis dat do negativu filmu. 
Nyní je znám princip zápisu jednoho znaku a zpracování expozičního testu. Pro vyslání 
celé informace o aktuální časové pozici však bylo nutné sepsat náročnější, značně 
větvenou proceduru, která má přesné trvání 50 filmových oken, tedy 2 sekundy. Tyto 
dvě sekundy jsou zároveň čítány do komplexního času v další části programu do 
jednotlivých proměnných (jednotky a desítky sekund a minut). Onu větvenou proceduru 
je zapotřebí pro odvysílání celé časové informace vyvolat 50x za dobu 2s. Díky 
struktuře kódu, kdy se střídá znak s mezerou, je opět řídicí frekvence 2x vyšší, tedy 100 
akcí za 2s. Tolikrát se objevuje i vzduchová mezera v rotační cloně, čímž lze celý 
proces generování časového kódu přímo řídit optickou závorou závěrky uzpůsobeného 
projektoru. Následuje ukázka jednoduchého časového čítače, uchovávající aktuální 
zapisovanou časovou pozici: 
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A samotná struktura kódu přetavující vizi struktury synchronizačního kódu do reality: 

 

6.2 Idea startovacího pásu pro experimentátory a amatéry 

Může si běžný filmový experimentátor dovolit vyrobit distribuční kopii s digitální 
synchronizační stopou? Kinoamatér s průměrným českým platem nikoli. Jeden metr 
vysokokontrastního filmového materiálu stojí okolo 100,- Kč/bm. Metoda synchronní 
zvukové stopy mimo jiné znamená, že nejdříve vyrobíme negativ zvukové digitální 
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stopy a poté je na speciální kopírce Bell Howell zvuková negativní stopa spojena 
s negativem obrazu do pozitivní kombinované kopie. Vzhledem ke vzácnosti a ceně 
filmových materiálů však dnes kombinované kopie vyrábí spíše produkce komerčních 
snímků. Filmoví nadšenci natáčejí na inverzní materiály, které lze po vyvolání rovnou 
promítat. Nemožnost synchronního přehrávání zvuku pak řeší převážně oni. Jejich filmy 
jsou dlouhé zpravidla maximálně 10 minut. Proto přichází na řadu idea o startovacím 
pásu, který si filmový nadšenec jednoduše nalepí před svůj film. Z onoho sériově 
vyráběného startovacího pásu pak vyčteme průměrnou rychlost projektoru a dle této 
spočítané konstanty poté bude navržené zařízení přehrávat WAV soubor právě takovou 
rychlostí. U krátkých experimentálních filmů by nemělo dojít k výraznému posunu 
v přehrávání zvukové stopy vůči obrazu.  

Dekodér-přehrávač by měl být pro tuto formu synchronizace co nejjednodušší a 
nejlevnější. Je nutné počítat s různými amatérskými nekalibrovanými stroji. Bude 
obsahovat pásmovou propust s vrcholem propustnosti na 500 Hz. 

 

Struktura pásu: 
Pro měření bude užit tón 500Hz (znak B).  

1/ min 2m prázdného 16mm perf. blanku  (pro ustálení rychlosti běhu stroje) 
2/ 20s kalibračního tónu 500Hz (nasbírání 500 znaků za měřený čas) 

3/ 5s ticha (prostor pro výpočet rychlosti chodu stroje) 
4/ 500ms dlouhý tón 250Hz označující start přehrávání digitálního zvuku z WAV. 

5/ 1,5s ticha (přehrávač spustí zvuk o 2s -21 snímků později, než přichází startovací 
    puls kvůli posunu zvukové stopy oproti obrazové) 

 
Jednoduchý dekodér bude mít tyto ovládací/kontrolní prvky: 

1/ 3-místný LED displej pro zobrazení naměřené rychlosti, relativního posunu  
     zvuku ve čtvrtsnímcích a zobrazení pořadového čísla kotouče (1-6). 

2/ ovládací tlačítka pro manuální posun předbíhání či zpožďování zvuku 
3/ ovládací tlačítka pro výběr kotouče (a tím i interního WAV na kartě) 

4/ ovládací tlačítko pro resetování starého nastavení a načtení dalšího pásu 
Toto zařízení bude nadále vyvíjeno ve spolupráci s novou filmovou laboratoří a 

KSS FAMU i po obhajobě této práce. 

6.3  Optická soustava pro zápis synchronizačních dat 

Jak se ukázalo při experimentu s LED, vysoce citlivé filmové materiály nebylo možné 
dostatečně naexponovat s dostatečným frekvenčním rozsahem a reálnou rychlostí 
posuvu filmu. Pro pokračování práce bylo tedy i po diskusi s vedoucím práce, panem 
profesorem Wilfertem, rozhodnuto o užití laseru jako světelného zdroje i modulátoru 
kýženého zápisu stopy do filmu. Jinak zůstává optická soustava identická vůči původní.  
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Po zamítnutí dotace na nákup součástek a vzhledem k tomu, že autor práce 
investoval veškeré své peníze do odkupu filmových laboratoří Barrandov, rozehrála se 
série improvizací. Podíváme-li se na vlastnosti vysokokontrastního negativu, především 
pak na spektrální citlivost materiálu... 

 

Obr. 6.1: Spektrální citlivostní křivka užitého negativu 

...zjistíme, že ideálním laserem pro náš výpal dat do negativu by byl s vlnovou 
délkou 593.5nm – ty jsou však na trhu jen několik let, jejich cena se pohybuje v řádu 
desítek tisíc a jsou teplotně velmi nestálé, s vysokými nároky na chlazení. Do stále 
vyšších cen se šplhají také modré lasery, jejich vlnová délka se blíží citlivostnímu 
lokálnímu minimu, stejně jako laser zelený. Laser zelený je však ve stejné cenové 
kategorii 10násobně výkonnější, než laser modrý. Proto tedy kompromisní řešení padlo 
na čínskou produkci a vlnovou 
délku 532 nm. Udávaný 
výstupní výkon čínského laseru 
je 200 mW. Pokud se ukáže, že 
je nyní materiál přeexponován 
ve všech režimech PWM 
modulace, lze do cesty 
laserového paprsku jednoduše 
vložit kalibrované filtry 
ORWO, jichž se po zavření 
Barrandova všude válely 
stovky kusů. Řídicí elektronika 
tohoto laserového modulu 
umožňuje řídit laser maximálně 
20kHz signálem. Což je na 
hranici minima potřebné 
vzorkovací frekvence. 
V ideálním případě bylo 
počítáno s frekvencí PWM 100 KHz.             Obr. 6.2: Užitý laserový modul 

4. května 2016 konečně dorazil laserový modul z Číny a bylo možné přistoupit 
k realizaci praktických experimentů. V praxi se bohužel ukázalo, že udávané parametry 
výrobce vůbec nesedí s realitou. Při měření linearity vztahu střídy budící PWM se 
světelným výkonem laseru bylo zjištěno, že linearita vztahu je zaručena pouze do šíře 
pulsu 50 µs. Při kratších pulsech (nezávisle na celkové frekvenci PWM) docházelo 
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k výraznému poklesu svitu. Tím však vzniká při potřebě nižšího světelného výkonu 
zásadní problém – a sice nestálá expozice filmového materiálu. Vyšší frekvence budou 
prosvíceny hůře oproti nižším. Při expozičním testu se tak předpokládá volení 
výrazného kompromisu, kdy se plochy nižších frekvencí ještě neslévají (halace 
světlocitlivé vrstvy filmu je ještě únosná, nikoli však nulová) a plochy vysokých 
frekvencí jsou stále čitelné a neztrácejí se zcela ve filmovém závoji.  

Ideální není, bohužel, ani homogenita světelného paprsku. Čínský laser produkuje 
extrémní množství parazitních paprsků – a to i pod úhlem odchýlení 10 stupňů od osy 
hlavního světelného svazku. Tyto parazitní jevy laseru vedly k nutnosti jistých úprav 
v zamýšlené zapisovací aparatuře. Především pak v úvaze, jakým způsobem se těchto 
parazitních paprsků zbavit. Na štěrbinu totiž musí dopadat světelný svazek s koherentní 
intenzitou osvětlení ve všech bodech protnutí svazku.  

 

Obr. 6.3: Pohled na mechanické řešení laserové aparatury pro zápis dat do filmu 

To znamená, že je nutné se jednak zbavit parazitních paprsků emitovaných pod 
jiným úhlem, než hlavní svazek a také, že hlavní světelný svazek potřebujeme 
rozprostřít a zvětšit tak, aby pouze jeho intenzitně homogenní část osvětlovala užitou 
štěrbinu 30 um x 5mm. Do laserového modulu tak byla dodána rozptylka z produkce 
Meopty Přerov (ještě ze získané sady optických prvků pro realizaci expozimetru 
v rámci bakalářské práce), díky které se na vzdálenost jednoho metru podařilo kruhový 
řez paprsku zvětšit 5x a pokrýt tak celou štěrbinu. Dále se tím i zvýšil úhel a 
rozprostření parazitních paprsků, které však bylo potřebné utlumit, aby neosvětlovaly 
navinutý vysokocitlivý 16mm film mimo samotnou zapisovací hlavu. Pro 
nejextrémnější případy posloužila jako odstínění parazitních paprsků papírová lisovaná 
deska umístěna 10cm před laserový modul, s vyvrtanou dírou průměru 8mm pro 
průchod již většinou užitečného hlavního světelného svazku. I za touto odstiňovací 
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clonou však docházelo k rozptylovému jevu, ozařujícímu filmový negativ. Tento 
problém vyřešila instalace cca 70cm dlouhé ocelové trubky o vnitřním průměru 1 cm. 
Plastové černé potrubí se ukázalo stále jako příliš odrazivé a parazitní paprsky 
nedostatečně tlumící. Problém byl vyřešen jednoduchým efektem – do želené trubice, 
zatěsněné z jedné strany, byl až po vrchní okraj nalit chlorid železitý. Po několika 
minutách působení byl chlorid vypuštěn bez proplachu a vnitřní výpary v trubici 
posloužily pro rostoucí korozi a zdrsnění povrchu (a tím i potlačení odrazivosti a 
realizaci světelně útlumového článku).  

Užitá aparatura tak již nemá žádné parazitní světelné jevy a její kalibrace se 
provádí pomocí závitových smyček, zapuštěných do matiček napájených do desek 
cuprextitu, na které je umístěna jak laserová jednotka včetně řídicí elektroniky, tak 
upnuta ona korozní utlumovací trubice (tlumící také zpětný odraz od lesklého okolí 
štěrbiny, vypálené v lesklém plechu). Celá zvuková hlava je po kalibraci zakrytována 
odstiňovacím plastovým krytem s vyvrtaným otvorem pro vstup pouze užitečného 
hlavního světelného svazku laseru.  

    

 

Obr. 6.4: Detaily trasy laserového paprsku aparaturou 
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Při praktickém testování a zápisu dat do filmu se ukázalo na několik dalších vad a 
nepředvídatelností, které vykazuje řídicí elektronika laserového modulu. Pokud byla 
vysílaná data členěna do bloků s větší mezerou, kdy byl laser neaktivní, bylo možné jej 
řídit přímo výstupním pinem modulu STM32F4 Discovery. Při kontinuálním vysálání 
dat s menšími mezerami mezi jednotlivými znaky se pak tyto znaky začaly slévat a 
nedocházelo k úplnému zhasínání laseru, čímž se i jednotlivé znaky na filmu slévaly do 
sebe. Pro řešení těchto problémů bylo nutné pohotově sestrojit jisté opakovače řídicího 
signálu a tento signál také proudově zesílit párováním více výstupních hradel typu 
NAND. Jako opakovač byl užit CMOS 4011, přičemž je signál nejdříve invertován a 
poté vyslán na tři spárovaná hradla NAND, díky čemuž je signál opět invertován do 
původní podoby, ale již se zesílenou proudovou zatížitelností. Tento opakovač je 
posléze jednoduše užitelný i pro invertování signálu, pokud bude první hradlo 
vynecháno. Pro nižší hodnoty šumu by bylo vhodnější synchronizační data pálit 
invertovaně, kdy by v době mezi znaky laser svítil a tím vytvářel černé nepropustné 
plochy – v případě, že je plocha filmu nepropustná, nepřenáší se ani šum samotného 
filmového materiálu, zůstává pouze ten, který je generován optickým senzorem 
v projektoru.  

Po zavedení opakovače se problémy s řízením laseru minimalizovaly. Nehledě na 
skutečnost, že takto pohodlně přejdeme z 3.3V logiky do potřebné 5V. Pokud se při 
experimentech přicházelo na jisté potřeby úprav a změn, pro zrychlení jejich aplikace 
byl využit universální spoj Tipa, jak je patrno na obrázku 6.5: 

 

Obr. 6.5: Opakovače a jiné kontrolní indikační mechanismy na universálním spoji 

Autor práce je totiž odchován ještě domy dětí a starými elektrokroužky, kde se 
nespoléhalo nikdy tolik na počítačové simulace, jako spíš na praktické reálné testy 
navržených funkčních obvodů.   
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6.4 Měření posuvu filmu při zápisu synchronizačních dat  

Zapsaná synchronizační data musí být samozřejmě přesná a referenční, mají-li 
poskytovat přesné údaje o rychlosti stroje a aktuální časové pozici. Program pro zápis 
synchronizačních dat je tak řízen externím přerušením o nejvyšší možné prioritě 
(priorita vnitřních časovačů/čítačů je nižší, aby nedocházelo k časovému přetékání 
znaků a postupné ztrátě některých z nich, pokud by jel projektor rychleji než 25 fps). 
Toto externí a přesné přerušení je dáno pohybem rotační clony zapisovacího projektoru 
Meopta Meoclub Electronic 2. Rychlost rotace je indikována pomocí modulární 
optozávory, koupitelné v GME pod označením TCST1103. Ta je osazena spolu 
s několika periferními součástkami na DPS vlastní výroby s pájecími ploškami pro 
možnost připájení tvrdého měděného drátu. Projektor má zakrytován 
elektromagnetickou pauzu pájitelným plechem, na který jednoduše připájíme druhý 
konec tvrdého měděného drátu průměru 1,5 mm a celý modul i s optozávorou pak 
nastavíme ohybem vodičů tak, aby jednak nedocházelo k nežádoucímu drhnutí modulu 
o rotační clonu, ale zároveň, aby vějíře rotační clony skutečně přerušily světelný tok 
mezi LED a fototranzistorem modulární optozávory. Vzhledem k jejímu konstrukčnímu 
řešení a citlivost pouze na červenou část světelného spektra není nutné signál do 
optozávory speciálně modulovat a dekódovat.  

Po instalaci tohoto měření rychlosti běhu stroje bylo zjištěno, že Meopta své stroje 
vyráběla s vyšší provozní rychlostí, než udává čsl. norma. Místo udávaných 25 obr/s 
promítá filmy rychlostí téměř 26 obr/s, když pak uvážíme, že dovážené filmy ze západu 
byly vyráběny pro rychlost 24 obr/s, jedná se o zrychlení projekce filmu o cca 8,33%. 
Což už je i v případě zvukové stopy znatelné zrychlení, včetně změny laděni o celý 
půltón.  

      

Obr. 6.6: Zapojení a připojení synchronizační optozávory na rotační clonu 
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7 EXPERIMENTY S LASEREM 
Jmenovitý výkon laseru: 200 mW 

Délka emitované vlny: 532 nm 
Maximální deklarovaná frekvence řízení laseru: 20kHz (v praxi pouze po střídu 1:1) 

7.1 Expoziční test  

Návrh programového kódu pro realizaci expozičního testu byl popsán v předešlých 
kapitolách. V rámci praktického ověření funkčnosti expozičního testu je zapotřebí 
definovat dvě veličiny a zvážit jejich dopad na praktickou realizaci: 

1. Délka spotřebovaného materiálu 
2. Počet testovacích expozic (a tím i jemnost skoku mezi nimi) 

V dnešní době drahých filmových materiálů jsou právě expoziční testy jednou ze 
složek, které prodražují filmovou výrobu. Je třeba volit kompromis mezi délkou 
spotřebovaného materiálu a následně i počtem potřebných expozičních skoků pro určení 
vhodné expozice filmu.  

Čistě experimentální metodou bylo zjištěno, že při 40 expozičních skocích již těžko 
rozeznáváme rozdíl mezi sousedními vzorky. Při deseti expozičních skocích byly skoky 
zase příliš vysoké – mezi přeexponovaným a podexponovaným vzorkem nebyl 
k nalezení vzorek optimální. Nakonec se jako vhodný kompromis jeví 20 expozičních 
cyklů, kdy vzorek testovacích frekvencí modulován na 20kHz PWM se skoky šíře pulsu 
od 5 % do 100 % (růst po 5 %).  

V rámci expozičního testu je nutné použít při volání testu vzorek stejné vývojky o 
stejných koncentracích a teplotě, jaká bude užívána při volání materiálu v laboratořích 
či ve vyvolávacím tanku u menší metráže.  

Expoziční test je dlouhý cca 1 metr, což je délka vyvolatelná v přibližně třívrstvé 
spirále v běžné středně velké fotografické vaničce (stačí pak užití necelého litru 
vývojky, aby byla hladina vývojky nad 16mm našeho filmového vzorku). Materiál ST8 
není citlivý na červené světlo, v komoře tak můžeme pracovat s červeným světlem o 
minimální intenzitě.  

Je praktické, aby byla při vyvolání expozičního testu experimentálně zjištěna i 
optimální doba volacího času. Jednoduše se onen jeden metr expozičního testu nastříhá 
na více dílů, které ve stejný čas vhodíme do vyvolávací lázně a poté jednotlivé vzorky 
vytahujeme nejdříve po 2 minutách, poté po 3, 4 a 5 (maximální volací čas). Volání 
zastavujeme v lázni FOMACITRO, či stačí roztok z octa a poté ve správném pořadí po 
několika sekundách přesouváme do ustalovače, kde filmy ponecháme přibližně 10 min. 
Dle závojování a provolání jednotlivých vzorků tak určíme nejen vhodnou expozici, ale 
také vhodnou dobu volání. Platí skutečnost, že čím déle film vyvoláváme poté, co se 
plně vykreslí zvukový test, tím více přidáváme záznamu nechtěného šumu nežádoucím 
závojem. 
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7.1.1 Výsledky expozičního testu 
 

 

Obr. 7.1: Ukázka posledních 12 vzorků expozičního testu (do 40% šíře pulsu PWM nebyl 
exponován žádný viditelný signál, první se objevil až při 45%, na obrázku vpravo dole)  

      

 

 

 

Obr. 7.2: Od shora dolů: a) nedostatečná expozice materiálu, b) optimální expozice,  
c) nastupující halace u nižších frekvencí, d) zřetelná přeexpozice a halace 

Tak jako u dřívějšího experimentu s LED a pozorování vlivu jejího přehřátí na 
světelný výkon, je možné i u experimentu s laserem a expozicemi dojít pozorováním 
vyvolaného výsledku k mnoha zajímavostem, které bychom jinými metodami měřili 
obtížně. Tato práce, krom zkoumání možnosti zapsání dat a zvuku do filmu, tak otevřela 
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cestu k možným metodám zkoumání chování jednotlivých laserů či výkonových LED.  

Z expozičního testu můžeme vyvodit několik závěrů: 
1. Šíře užité 30um štěrbiny vypálené laserem není sourodá. Její sourodost lze 

pomocí expozice na pohybující se film zjistit pomocí zápisu vyšší 
frekvence (alespoň 2kHz) a sledovat podélné čáry s nižší intenzitou a tedy 
i šířkou vypalovaných čar na daných zúžených či rozšířených místech. 
Kvůli této nesourodosti šíře štěrbiny je velmi obtížné určit vhodnou 
expozici, jelikož se každá poloha filmu prosvěcuje jinou intenzitou. Ona 
nesourodost pak při vyšší expozici vede v širších místech štěrbiny k halaci 
materiálu. Jedná se, bohužel, o neschopnost Pragoboardu vyrobit 30um 
štěrbinu konzistentní a bez změn šíře, před čímž však varoval již před 
zadáním výroby. 

2. Užitý laser vykazuje nižší výkon při vyšších řídicích frekvencích a 
nereaguje přesně na vstupní signály, jeho náběh do plné svítivosti při 
buzení signálem PWM a nižšími namodulovanými frekvencemi trvá až 
20ms, což je doba nemyslitelná pro průmyslové aplikace.  

3. Vzhledem k předešlým výtkám k nesourodé šíři štěrbiny a zpožděné 
odezvě laserového modulu není možné zvolit expozici ideální, ale pouze 
kompromisní. Kdy dojde k provolání vyšších frekvencí a zároveň 
nedochází k významné halaci na nižších kmitočtech.  

4. Byť jsou u kompromisní expozice také ztraceny první periody 
synchronizačního signálu, nedochází k jeho nečitelnosti a tím ani ke ztrátě 
synchronizačních dat. 

Z expozičního testu tak vyplynula do budoucna nutnost vyrobení přesnější štěrbiny a 
navržení pohotovější řídicí elektroniky laseru, než jaká je k němu originálně dodávána. 

Také se experimentem došlo k úvaze, že metoda osvitu pohybujícího se filmu by mohla 
být užita pro zkoumání skutečného chování laserů v reálném čase.  

7.2 Zápis synchronizačních dat 

Z právě vyvolaného expozičního testu odpočítáme od posledního přeexponovaného 
cyklu počet expozičních cyklů až do místa s vhodnou expozicí. V našem případě to byl 
8. vzorek od konce, 20-8 = 12. vzorek od počátku, samotná data se tedy budou zdárně 
vypalovat při nastavení 12. expozičního cyklu, což odpovídá šířce pulsu PWM 60%.  
V řídicím programu se požadovaná hodnota expozice nastaví a může se pokračovat 
samotným generováním synchronizačního kódu a jeho nekonečným zápisem do 
běžícího filmového negativu 16mm. Jelikož pro účely pokusu není nutné zapisovat 
stovky metrů filmu, bylo nasvíceno a vyvoláno 15m, které se vlezou do sovětského 
vyvolávacího tanku LOMO. Po exponování filmu byl navinut do tanku, volán po dobu  
5 minut, poté propláchnut roztokem FOMACITRO, ustálen po dobu 10 minut 
univerzálním práškovým ustalovačem FOMA a pote proplachován v Lomotanku vodou 
z vodovodu dalších 20 minut. Pro sušení byl obsah tanku rozmotán na trávě na zahradě 
po dobu 10 minut a usušený smotán na filmovou cívku. Nic složitého – synchronizační 
startovací pásy pro amatéry by tak bylo možné vyrábět svépomocí i v jednopokojovém 
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bytě. Samozřejmě s určitou základní zkušeností s prací s chemií a fotocitlivými 
materiály.  

Při kontrolním prohlédnutí filmu bylo konstatováno, že metoda zjištění expozice 
byla úspěšná, tedy že došlo k ideální expozici zapisovaných dat. A pak, samozřejmě, i 
k odhalení jedné chyby v kódu, kdy docházelo k čítání a zapisování i deseti jednotek 
sekund, místo maximálně 9. Vyvolaný pás však již mohl dál sloužit k testům 
interpretace zapsaných dat a jejich úspěšné dekódování analogovými filtry. Tím, že je 
zápis dat obdélníkový (na filmu čárově kontrastní), se nic nestane ani při přebuzení 
dekodéru (tedy přílišné hlasitosti nastavené na projektoru), pokud nepřesáhne únosnou 
mez parazitní šum nebo dokud n-harmonická složka signálu nevybudí také jiný 
frekvenční filtr a nedojde tím ke kolizi předávaných dat. 

7.3 Experimentální zápis frekvenčních signálů 

Pro ověření frekvenčních limitů nové zapisovací soustavy byl vytvořen program pro 
postupný zápis konstantních frekvencí, postupně 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz,  
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 5 kHz, 8 kHz a 10 kHz. Tyto signály byly opět namodulovány na 
nosnou PWM 20 kHz, bylo tak zajímavé pozorovat zápis u 8 kHz, neboť tento signál 
nemá celočíselný dělitel z modulačních 20 kHz.  

8kHz signál s nestálou zapisovanou periodou byl sice bohatší na harmonické 
složky v měřeném frekvenčním spektru, za to však méně podléhal přeexpozici. Obecně 
řečeno, signály, jež netvoří celočíselné násobky do modulační kmitočtu, mají zcela jiné 
nároky na expozici (je zapotřebí vyšší expozice pro srovnatelné vybuzení optického 
snímače zvukové hlavy projektoru).  

Na kontinuálně zapisovaném signálu bez mezer, které jsme aplikovali při výpalu 
dat, se laserový modul chová opět zcela jinak. Při výpalu kontinuálních frekvencí lze 
pozorovat v čase dlouhodobější výchylky ve světelném výkonu laseru, dopadajícího na 
pohybující se film. A hlavně, bylo nutné výkon laseru snížit z 60 % na cca 42 %, jinak 
byl, nejdříve k překvapení autora experimentu, film zcela přeexponován. Je tak nutné 
pro případ zápisu kontinuálního zvuku (například analogové zvukové stopy) provádět 
zcela odlišné expoziční testy, než ty, jež byly navrženy pro výpal dat do filmu.  

Laseru trvá minimálně 500 ms, než začnou být data vypalována expozičně stále. Je 
vhodné jej tak stále, v případě ticha, držet v určité podexpoziční činnosti (kdy neosvítí 
negativ, ale zároveň nenastane přerušení jeho světelného toku). Nebo, a to je zřejmě 
celkově vhodnější, volit cestu negativního zápisu – kdy vstupující signál bude tím, který 
bude omezovat vyzařovanou světelnou energii. Expozice by však v tomto případě 
musela být nastavena velmi přesně, aby nedocházelo ke slévání větších černých ploch a 
v zápise se nevytratily jemné nuance signálů.  

 

Obr. 7.3: Postupný náběh světelného toku u signálu 500 Hz 
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Obr. 7.4: Postupný náběh expozice u 10kHz signálu (nahoře) a 1kHz (dole) 

Na obrázku 7.3 vidíme zřetelnou frekvenční stopu, bez toho, aby došlo ke slévání 
jednotlivých plošek. Signál při zpětné digitalizaci a analýze vykazuje pouze rozdílný 
zisk v počátku a ke svému konci, přičemž, u ideální expozice, kdy je exponovaná čárka 
stejně široká, jako mezera, je zisk nejvyšší. Signály tak mohou mít ráznější atak a když 
dochází postupně k jejich přeexponování, intenzita klesá. Jejich reprodukce při určité 
expozici připomíná hru na staré syntetické nástroje s atakem.  

Na obr. 7.4 je pak jasně zřetelné závojování signálu. Mnohé signály, které lidským 
okem působí jako naprosto přeexponované a slité halací materiálu, projektor zdárně 
reprodukuje, s poklesem amplitudy například o pouhé 3dB. Takto slitý signál poté 
rovněž přestává být obdélníkovým, nýbrž skoro sinusovým harmonickým. Což vede 
k zajímavému zjištění – gradace materiálu ST8 je tak jemná a rovnoměrný, že je možné 
jej užít jako nositele čistě analogového sinusového signálu. Expozice stupňů šedi je 
převeditelná téměř lineárně do světelné propustnosti – bylo by tak možné exponovat 
zvuk nejen kontrastně pomocí nosné PWM, ale zřejmě i kontinuálním řízením 
světelného toku. Ostatně příklad obdélníkového signálu 64Hz, který byl při zápisu 
přeexponován a vznikl tak z něj signál sinusový, ilustruje obrázek 7.5. 

 

Obr. 7.5: Přeexponovaný signál 64Hz 
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Výkonové skoky expozičního testu je nutné volit daleko jemnější, než při zápisu dat. Na 
obrázku 7.6 vidíte rozdíl u stejného signálu, zapsaného nahoře s o 5% širším impulsem 
PWM nosné oproti signálu spodnímu. Kalibrace správného expozičního času je tak 
náročnější na přesnost a pečlivost. 

 

Obr. 7.6: Stejný signál 2kHz při pouhém 5% skoku při expozičním testu 

 

Obr. 7.7: Stejný signál 10kHz při pouhém 5% skoku při expozičním testu 
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Při pozorování lidským okem může být zajímavý rozdíl expozice u 10kHz signálu na 
obrázku 7.7. Ač vypadá na první pohled spodní záznam zcela černý a nečitelný, jeho 
amplituda je po digitalizaci a analýze obou signálů nižší pouze o 3 dB.  

7.3.1 Průběh experimentu 
V opavské laboratoři společnosti Tipa byla sestavena a seřízena aparatura s laserovým 
zápisem zvuku. Pomocí programu nahraného do vývojového kitu STM32F4 Discovery 
byl přes opakovač buzen laserový modul zakoupený v Číně. Naexponovaný negativ 
Agfa ST8 byl ihned po zápisu navinut do vyvolávacího tanku (15 metrů materiálu) a na 
místě vyvolán. Po vyvolání se ukázalo, že nelze aplikovat původní expoziční test a byla 
proto naexponována, tentokrát experimentálně, s pětí různými výkony laseru, další 
sekvence frekvencí. Druhý pokus dopadl po vyvolání úspěšně, filmový materiál byl 
přenesen do kina Orion v Hradci nad Moravicí, kde byl na převíjecím laboratorním 
stole (získaném při rozprodeji majetku FL Barrandov) kontrolován, probádán a nafocen.  
Poté se veškeré provedené experimenty slepily do jednoho kotouče a zdigitalizovaly ve 
zvukové laboratoři, improvizovaně postavené v kinoklubu. Pro digitalizaci byl použit 
projektor Meopta Meoclub Electronic 2, s britskou prosvětlovací zvukovou lampou 
GV6 4V 0.75A. Jako převodník DA byl použit M-Audio Profire 2626 a obslužný SW 
Protools 11. Vzorkovací frekvence, i vzhledem k analyzování vzorků max. 10kHz, byla 
zvolena 48kHz. Výstupním analyzovaným formátem záznamu je pak WAV mono 
48k/16bit. 

 

Obr. 7.8: Zpětná digitalizace vyvolaných negativů do digitální zvukové stopy 

7.3.2 Vlastnosti digitalizované zvukové stopy 
Při úvahách o technické kvalitě záznamu je nutné brát v potaz, že se jedná o zvukový 
NEGATIV. Tedy, že veškeré pasáže ticha, zkrátka veškerá neosvícená plocha filmu, 
zůstala průhledná s mírným závojem daným stářím materiálu. V tichých pasážích 
záznamu je tak přehráván šum generovaný samotným závojem a šum daný posuvem 
filmové podložky. Kdyby se film zkopíroval do pozitivu, veškeré tiché pasáže by byly 
nepropustně černé, nedocházelo by tedy k prosvěcování žádného závoje, ani filmové 
podložky, ani ke snímání šumu generovaného vláknem zvukové lampy – jediným 
šumem by tak byl vlastní šum projektoru a jeho předzesilovače, či při přímém napojení 
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pouze šum optoelektronického snímacího prvku. Přesto přikládám analýzu šumu, 
generovaného průhlednou filmovou podložkou. 

 

Obr. 7.9: Šum generovaný pohybem filmové podložky 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

Výraznější signály pod 100Hz jsou dány nedokonalým usměrněním střídavého napětí 
4V, kterým je napájena projekční lampa. Signál 50Hz na úrovni -57dB je identický i za 
situace, kdy projektorem neprochází žádný film a je snímána pouze projekční lampa. Za 
relevantní hodnotu šumu filmové podložky můžeme považovat hodnoty mezi  
-75 dB a -66 dB. A to při maximálním vybuzení užitečného signálu na -10 dB. 
 

   

   

Obr. 7.10: Spektra zapsaných obdélníkových signálů: 125, 250, 500 Hz, 1 kHz 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 
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Obr. 7.11: Spektra zapsaných obdélníkových signálů: 2, 4, 5, 10 kHz 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

 

Obr. 7.12: Tvar vzorkovaného digitalizovaného 10kHz signálu (ilustrativně) 

 

                    

Obr. 7.13: Přeexponovaný signál 500 Hz (vlevo) a podexponovaný signál (vpravo) 

osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

Nižší znázornění tvarů signálů z obslužného software (zeleně) je ilustrativní. 
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Z uvedených grafů dojdeme k několika poznatkům. Míra přeexpozice či podexpozice 
výrazně ovlivňuje nejen velikost amplitudy, ale především její tvar. Ačkoli zapisujeme 
signál obdélníkový, u vyšších frekvencí připomíná signál sinusový při jakékoli 
expozici. Šířka štěrbiny integruje a zaobluje signál o vyšších frekvencích již při 
samotném zápisu, tatáž integrace probíhá i při čtení zvukové stopy pomocí zvukové 
lampy. Nižší frekvence (pod 2kHz) si při správné expozici ponechávají z části charakter 
obdélníkového signálu, jak je zjevné z obrázku 7.13. Odstup užitečného signálu od 
šumu je, zanedbáme-li šum generovaný zvukovou žárovkou, je průměrně 50dB. Když 
uvážíme minimalizaci šumu po vykopírování zvukového pozitivu, je možné předvídat 
zvýšení odstupu signálu od šumu o minimálně dalších 10 dB.  
Pro porovnání byl digitalizován také úsek hudby ze standardně distribuovaného filmu 
16mm z poloviny 80. let. Úsek hudby proto, aby byly ve zkoumaném vzorku zastoupen 
celý frekvenční rozsah, který tehdejší zvukové kamery byly schopny zaznamenat. Jedná 
se o zvukový pozitiv. Při porovnání se šumovou složkou (-66 dB) dostaneme z obrázku 
7.14 odstup signál/šum 26 dB. Záměrně byl vybrán vzorek, ve kterém byla zapsaná 
hudba již zkreslena a amplitudově ořezána. Tedy vzorek, ze kterého je zřejmé, že 
nebylo možné dojít již k většímu vybuzení zapisovací soustavy.  

 

Obr. 7.14: Přeexponovaný plochový záznam hudby na distribučním 16mm filmu 

 osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

Z frekvenční analýzy vzorků původního plochového záznamu tedy zjistíme, že tehdejší 
technologie umožňovala dosáhnout odstupu S/Š okolo 26 dB. Zatímco s novou metodou 
zápisu dat do filmu (téma této práce) jsme dosáhli odstupu S/Š téměř dvojnásobného,  
50 dB. Přičemž digitalizované vzorky v případě vlastního, laserem vypáleného signálu, 
nebyly zkresleny ořezem amplitud. Dále, zatímco u vlastního zvukového systému 
dosahoval ještě 10kHz signál úrovně -34 dB, tedy 32 dB nad prahem šumu, původní 
nahrávka hudby na plochovém systému nedosahuje v žádné části svého spektra ani 
úrovně -36 dB. Poslední relevantní signály nalezneme v okolí 4 kHz, pak už se blíží u 
vyšších frekvencí úrovni šumu (-66 dB). 
Ze všech naměřených dat můžeme vytvořit celkovou frekvenční charakteristiku 
zvukové/datové zapisovací laserové aparatury, zachycenou na obrázku 7.15. 
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Obr. 7.15: Frekvenční charakteristika zapisovací aparatury se štěrbinou 30um.  
osa X: f [Hz]    osa Y: A[dB];  0 dB = 0,775 V 

 
Při porovnání s dřívějšími pokusy s LED se nyní se zápisem zvuku a dat do 

filmu podařilo zvýšit odstup S/Š o minimálně 30 dB, podařilo se snížit úroveň šumu 
pohybující se filmové podložky z -50 dB na nynějších cca -66 dB, tedy o 16 dB a to 
díky úpravě volacího času, změně složení vývojky a především zvýšení její koncentrace 
a tím i zkrácení času, po kterou byly experimentální vzorky vyvolávány, čímž se snížila 
i míra závoje na filmovém materiálu 16mm.  

Vzhledem k povaze a chování řídicí elektroniky laserového modulu však bylo 
nutné pro vyšší frekvence zvýšit i výkon laseru o přibližně 5%. Bylo by vhodné 
navrhnout elektroniku řízení takovou, která by umožňovala aplikování PWM  
o frekvenci např. 100 kHz, aby došlo ke snížení počtu dalších n-harmonických složek 
základních vstupních signálů. A aby bylo možné vytvořit řídicí signály o frekvencích, 
jejichž n-harmonické nebudou kolidovat s frekvencemi dalších znaků, což se děje nyní 
při užití 250/500/1k/2k Hz. Při užití obdélníkového signálu na sobě vzájemně parazitují 
harmonické násobky všech zmíněných frekvencí. Čím lépe je film exponován a 
vyvolán, tím větší úrovně signály harmonických násobků dosahují. 
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8 ČTENÍ SYNCHRONIZAČNÍCH DAT 
V předchozí kapitole byla řešena problematika samotného generování časového 

kódu a synchronního zápisu referenčních dat. Nyní je nutné tato data z vyvolaného pásu 
znovu přečíst, dekódovat a zanalyzovat.  

Je potřebné a praktické, aby ona data, zakódovaná do frekvenčních znaků, byla 
čitelná na strojích od 40. let 20. století až po ty dnešní. Každý ze strojů má jinou úroveň 
odstupu signál/šum, jiný frekvenční rozsah, rozdílně zaprášená a zamaštěná optická 
čidla. Z tohoto pohledu se nejevilo jako rozumné užít digitální frekvenční analýzu 
signálu, ale klasickou, analogovou, kde, v případě potřeby, je každý schopen jednoduše 
na osciloskopu proměřit, zda-li dochází k adekvátnímu vybuzení vstupů procesoru u 
jednotlivých znaků. Každý promítač se státní certifikací je totiž zároveň zdatným 
elektrotechnikem, nehledě na pravidelné revize zkušených kinotechniků, bez kterých 
není možné projekce legálně provozovat.  

8.1 Analogové dekódování synchronizačních dat 

Při pokusech se ukázalo, že i 10-ti násobně přebuzený signál je stále bez potíží 
analyzovatelný. Již při svém zápisu má obdélníkový charakter. Při jeho přebuzení se 
nemění toliko tvar zpracovávaného signálu, pouze roste úroveň šumu, která nesmí 
přesáhnout 2V hranici. Dekódovací jednotka pak má nastavitelnou úroveň 
předzesilovačů a umožňuje tak analyzovat signál i z výstupů fotoelektrických čidel. 
Šum generovaný zpravidla vyzařováním nažhaveného vlákna prosvětlovací zvukové 
lampy je pak výrazně limitován analogovými frekvenčními filtry.  

 

Obr. 8.1: Frekvenční dekodér synchronizačních dat - schéma 
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Detektor/dekodér synchronizačních dat jednoduše připojíme na analogový zvukový 
výstup jakéhokoli promítacího přístroje. Dle povahy výstupu nastavíme úroveň zesílení 
předzesilovače detektoru. A pak... pro každý znak je určen jiný filtr. Jeho výstup je 
usměrněn a filtrován RC členem a následně přiváděn na oddělené vstupy µC. 
Širokopásmý filtr ve spodní části schématu pak slouží jako čirý hrubý synchronizační 
element, pokud dojde k nečitelnosti aktuální časové pozice, například vlivem nečistot ve 
filmu. Pokud není přečten potvrzovací znak A, nebo i přes jeho přečtení nedošlo 
k přijmu všech 50 znaků, nedojde k uznání výsledku a přehrávání se řídí hrubě pouze 
obecnou synchronizací co snímek, to impuls. Teprve po regulérním načtení všech 50 
znaků dochází k porovnání času na filmové kopii vůči aktuálně dekódovanému vzorku 
WAV. Dle odpočítaných sekund lze snadno podle vzorkovací frekvence dopočítat, jaký 
vzorek signálu se má aktuálně zpracovávat.  

S každým synchronizačním vzorkem je pak nutné vyslat určitý počet vzorků. 
Pokud je vzorkovací frekvence 44100 Hz, pak je nutné po každém synchronizačním 
pulsu zpracovat 44100/25 =  1764 vzorků. Avšak, zároveň tuto sekvenci nekrátit, ani 
mezi nimi nevytvářet mezery. To, co je možné činit, je tak pouze počítání rychlosti 
projekce a dle toho stále upravovat rychlost trvání jednotlivého vzorku. Pokud i přes to 
dojde k odchylce mezi reálným časem a přehrávaným, musí, například při rozdílu již 
více jak ½ snímku (zkušený zvukař rozpozná nesynchronnost u ¼ snímku), k oné 
mezeře či seknutí zvuku dojít. Existují systémy, které s rychlostí plavou a snaží se dojít 
k minimální odchylce. To však vede ke strojovému rozladění, patrnému zvláště u 
komorní hudby. Je tak někdy lepší učinit nenápadný střih, než klouzat s rychlostí a 
hledat „zlatý střed“.  

V souvislosti s dekódováním signálů docházelo k pochybám, zda filtry a 
usměrňovač zareagují na 250Hz signál. Při délce 20 ms to znamená, že bude obsahovat 
pouze 5 period.  

 

Obr. 8.2: Frekvenční dekodér synchronizačních dat – výstup při znaku D 

Jak je patrné z měření, i několik periodických cyklů správně vybudilo jak filtry, tak 
usměrňovač a RC článek. Zde je znatelné, jak podstatná je ona mezera mezi znaky pro 
restart jak filtru, tak detektoru pulsů (délka sestupné hrany).  
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Výpočty filtrů se v praxi ukázaly jako pravdivé. Všechny mají stejnou napěťovou 
úroveň svého vrcholu. Nedochází k přeslechům mezi znaky.  

 

 

Obr. 8.3: Frekvenční dekodér synchronizačních dat – praktické testování funkce 

 

Obr. 8.4: Návrh DPS frekvenčního dekodéru 
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8.2 Digitální dekódování synchronizačních dat 

Dříve popisovaný analogový frekvenční dekodér zpětně převádí frekvenční znaky do 
bitových pulsů. Každému znaku přísluší jedna sériová linka, dohromady se tedy jedná o  
4-bitovou sběrnici, po které proudí do mikroprocesoru ještě stále impulsně zakódovaná 
informace o aktuální časové pozici na přehrávaném filmu. Pro přečtení dat na 4 bitové 
sběrnici (na obr. 8.3 znaky A B C D na svorkovnici) byl vytvořen universální kód 
v jazyce C, upravitelný dle syntaxí zvoleného vývojového prostředí a užitého mikročipu 
(přerušení INT(PD0) atp. se nahradí přesnými syntaxemi pro přerušení v daném 
vývojovém prostředí a na určených vstupech, doporučuje se užití reakce přerušení na 
náběžnou hranu signálu). Znak A definuje začátek i konec datového rámce. Proto při 
jeho přijetí dochází k meziuložení aktuálního času na filmovém pásu do proměnných 
s předponou „akt“. Příkaz „synchronizace“ spustí proces kontroly aktuálně 
dekódovaného vzorku WAV, zdali sedí s právě přijatou časovou pozicí. Aktuální čas 
lze načít kdykoli, i mimo chvíli přijetí znaku A. Jen je k němu nutné připočíst počet 
snímků, které již uběhly, z proměnné „pocetcyklu“. Jednotlivé proměnné pro sekvenční 
čítání dalšího datového rámce se po přijetí znaku A nulují. Znak B pouze posouvá 
úroveň čítání přijímaného znaku C (zdali přijímáme jednotky sekund, minut, či desítky 
sekund, minut). Znak C pak inkrementuje příslušnou časovou proměnnou a znak D 
slouží pro pouhé zaplnění datového rámce a udržení synchronizačního kmitočtu a 
počítání aktuálního snímku. Je rovněž vhodné sledovat načtení všech 50 znaků, pokud 
je počet přečtených znaků nižší, nepokládat přijatá data za relevantní a úplná. 
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9 REALIZACE EXTERNÍHO 
PŘEHRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ DIGITÁLNÍ 
ZVUKOVÉ STOPY 

Jednou ze součástí práce mělo být navržení zařízení, resp. programu, který by 
dokázal přehrávat zvuková data synchronně s analogovým obrazovým záznamem na 
16mm filmu. Ideu synchronního přehrávání lze samozřejmě aplikovat i na jiné formáty 
a řešení je universální pro jakékoli použití. Základem bylo zjistit, jak ono synchronní 
přehrávání zajistit. A jak především zajistit, aby spolu s rychlostí přehrávání úměrně 
kolísalo také ladění nahrávky, jak jsme tomu byli zvyklí u seřizování rychlosti otáček 
gramofonu či magnetofonu.  

Vzhledem k tomu, že má práce umožnit synchronní přehrávání zvuku jak 
naprostým amatérům, tak profesionálům, byly vytyčeny dvě cesty a tím i dvě verze 
přehrávače. Jeden složitější, postavený na technologii procesorů ARM a populární 
vývojové desce LPCXPRESSO a jeden zcela jednoduchý (i užitým kódem) a levný, 
postavený na 8 bitovém u µC Atmel AVR. 

Složitější a první přehrávač užívá rovněž externího kodeku, jednodušší pak 
pouhého DA převodu pomocí jednoduchého pulsně-šířkového modulátoru. Ony dvě 
cesty byly v podstatě nutné, protože chceme-li v budoucnu zapisovat data nejen 
digitální a synchronizační, ale také synchronně do filmu vypalovat analogovou stopu, 
jednoduché synchronní zařízení s přímým PWM výstupem pro buzení zapisovacího 
laseru bude zapotřebí. 

9.1 Synchronní přehrávač WAV na bázi architektury ARM 

9.1.1 Úvod 
Synchronní přehrávání zvukových stop se řeší od dob, kdy započalo spojování 

různorodých médií, schopných uchovat určitou kontinuitu času. Dlouho si vědci a 
techničtí pracovníci lámali hlavu nad tím, jak synchronizovat zvuk s filmovým 
vyprávěním. Zkoušela se spojení hřídele motoru filmového projektoru s pohonem 
gramofonu na šelakové desky, dlouhou dobu bylo právě mechanické spojení pohonů tou 
jedinou možnou cestou maximální synchronizace.  

Filmoví amatéři kdysi zasahovali do konstrukcí kotoučových magnetofonů, čítali 
rychlost posuvu filmu ve svém projektoru a převáděli ji na ss napětí, kterým ovlivňovali 
tovární nastavení chodu pardubického kotoučáku.  

S nástupem digitální technologie se jednoduché fyzické ovlivňování rychlosti čtení 
media ztratilo někde v propasti dějin (dnešní děti už si zřejmě nepustí z legrace 
gramofonovou pohádku místo na 45 ot./min s rychlostí 33,3 ot./min., aby proměnili 
ráskosníčka na mužného štamgasta páté cenové). Avšak stále existuje početná 
komunita, která se o výdobytky analogového světa nechce nechat připravit, ba naopak, 
chtějí si staré technologie vyzkoušet. Proto se, především v Praze, uskutečňuje řada 
analogových projekcí nezávislých filmařů z celého světa - a všichni řeší stále stejný 
problém - jak přehrát externí zvuk synchronně, i se zkreslením, které zavádí nestálý 
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chod starého projektoru. Tato kapitola nastiňuje cestu, kterou lze právě starý kotoučový 
magnetofon simulovat. Digitální technika se ubírá směrem maximální přesnosti plnění 
daných norem. Dostupné DA převodníky k těmto nápadům a potřebám uměleckého 
světa nejsou zrovna přívětivé. Kvůli tomu také nebylo možné dále využívat vývojový 
modul STM32F4 Discovery, neboť nebylo možné jeho převodník CS43L22 donutit k 
nesynchronicitě a jiné, než tabulkové rychlosti DA převodu.  

9.1.2 Převodník DAC CS43L22 
Pro pochopení možností i omezení tohoto převodníku je vhodné prolistovat 

dokumentaci: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS43L22_F2.pdf  
Veškerá možná nastavení DA převodu nalezneme na straně 29. Konfiguraci je 

možno načíst i zapsat po sběrnici I2C do registrů 05h a 06h. Rychlost DA převodu lze 
standardně, bohužel, jak je vidno na str. 29, přepínat pouze po velkých skocích. 
Můžeme tedy přepnout převodník do modu SLAVE, kdy má přejímat referenční 
masterclock po sběrnici I2S (MCLK), od MCLK jsou generovaný BCLK, i LRCLK, 
takže by v rozladění frekvence převodu problém být neměl. Cesta řešení úlohy změnou 
hodin DAC se však při hlubším ponoření do tématu ukázala jako slepá. Parametry lze 
totiž měnit pouze při vypnutém PLL.  

Stál jsem před rozhodnutím, zda to nějak obejít programově a vytvořil hybrid, 
který stejně nedosáhne tíženého výsledku, nebo se poohlížet po jiném převodníku. 
Volba padla na komplexní kodek VS1053. 

Kód programu byl psán v prostředí Code Red 4 a použit procesor LPC1769.  

9.1.3 Kodek VS1053 s interním DAC 

 

Obr. 9.1: Blokové zapojení kodeku VS1053  

(http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vs1053.pdf ) 
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Pokud bychom použili jednoduchý průmyslový převodník, museli bychom řešit 
změnu rychlosti posílaných dat k dekódování. Kodek VS1053 však obsahuje 32B 
buffer, jehož vyprázdnění (schopnost pojmout alespoň 32B) je indikováno na pinu 
DREQ hodnotou log. 1. DREQ je přepnut do log. 0, pokud je buffer dostatečně zaplněn.  

Data se tak do kodeku posílají na jeho vyžádání, vyšší rychlostí, než jakou probíhá 
samotné dekódování. Díky tomu neřešíme přesné dávkování dat o frekvenci, která by 
byla řízena vnější zdrojem referenční frekvence. Kodek navíc podporuje i spoustu 
jiných formátů, je možné tak synchronní přehrávač rozvinout do podoby, kdy akceptuje 
jakýkoli formát tímto kodekem zpracovatelný. Podle hlavičky přehrávaného souboru 
kodek rozpozná parametry i typ záznamu, který přijímá na svém datovém vstupu.  

Komunikace mezi procesorem a kodekem probíhá po rozhraní SPI, rychlost 
dekódování pak můžeme ovlivnit pomocí registru SCI_CLOCKF. Užití externího 
zdroje frekvence namísto krystalu se v dokumentaci obvodu výslovně zakazuje.  

Prostředníkem v předávání dat z připojené SD karty do kodeku je procesor 
LPC1769, založený na architektuře ARM.  

9.1.4 Schéma zapojení 

 

Obr. 9.2: Schéma zapojení celého synchronního přehrávače WAV  

Vzhledem k množství periferií obvodu VS1053 bylo nutné pro audiokodek 
navrhnout celou DPS. LPCXpresso bohužel neměl k dispozici knihovnu pro SW eagle, 
byl jsem tak nucen si ji vytvořit jako kompletní komponentu (pro případ potřeby 
vytvoření homogenní základové desky pro všechny komponenty).  

Mimo audiokodek a modul LPCxpresso na schémetu nalezneme připojení SD karty 
s nahraným souborem WAV, startovací tlačítko a zapojený pin IN pro přivedení externí 
řídicí frekvence.  
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Obr. 9.3: Praktické pokusy se synchronním přehrávačem WAV  

 

9.1.5 Popis funkce 
Čítač/časovač 
Pro synchronní přehrávání obsahu WAV potřebujeme měřit externí referenční 

frekvenci. K tomu slouží čítač LPC_TIM0, spouštěný sestupnou hranou na PINu P1.26, 
s rozlišením časování po 1us, s nastavenou děličkou 100. Výsledkem je tedy údaj X ve 
stovkách µs, udávající délku periody externě přiváděného signálu.  

Při rovných 50 Hz bude výsledkem číslo 200, tedy 20 000 µs = 20 ms. Provádíme 
tedy měření periody s přesností v desetinách milisekund, což je v okolí 50Hz ve 
frekvenční oblasti přesnost na čtvrtiny Hz, tedy polovinu tzv. čtvrtsnímku filmového 
pásu. Lidské oko je schopno zaznamenat asynchronnost obrazu vůči zvuku až při 
posuvu o půl snímek (cvičený filmový zvukař), běžný divák rozlišuje asynchronnosti až 
u jednotek snímků.  
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Ukázka kódu čítače/časovače:  

 
Komunikace s VS1053 

Pro obsluhu VS1053 byly užity již existující knihovny, toulající se datovým 
etherem. Za předpokladu, že bylo stisknuto startovací tlačítko, započne zasílání dat do 
kodeku po 32B blocích. Je nutné ošetřit kapacitní dispozice bufferu kodeku a také hlídat 
konec souboru WAV, abychom neodesílali nesmyslná data (doplňující 32B „packet“). 
Názorná ukázka v následujícím kódu:  
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Ve chvíli, kdy zrovna neodesíláme 32B digitálního zvuku do kodeku (za 
předpokladu naplněného bufferu), dochází k ověření rychlosti posuvu filmu, resp. ke 
čtení aktuální délky periody ext. ref. signálu. Dle délky periody je aktualizován obsah 
registru SCI_CLOCKF audio kodeku. Jako referenční je brán posuv filmu 25fps, tedy 
50Hz = 20ms, v případě našeho kódu se jedná o hodnotu 200. Odchylky od této délky 
periody jsou vyjádřeny poměrově mezi periodou očekávanou a naměřenou. Tento 
poměr je převeden do procentuální míry zrychlení či zpomalení (např +5,23% nebo 
naopak -4,34%). Z datasheetu kodeku na str. 42 najdeme vzorce, jak dopočítat 
konstantu (obsah registru SCI_CLOCKF) pro daný užitý krystal tak, aby dekódování 
probíhalo v reálném čase. U krystalu 12,288MHz se dopočteme hodnoty 1072. Pokud 
však tuto hodnotu snížíme, dojde k nesprávně dosazené konstantě a obvod předpokládá 
osazení krystalu o jiné hodnotě (akceptuje skoky 4kHz, tedy minimální zrychlení či 
zpomalení o 0,03%, tj. odchylka o cca 1/100 snímku vůči obrazu). Toto „ošálení“ 
obvodu o tom, že má osazen krystal jiné hodnoty, jej vede k situaci, kdy již 
neinterpretuje zvukový záznam v reálném čase.  

Dosazením do vzorců bylo zjištěno, že pro 1% zrychlení je zapotřebí k hodnotě 
1072 přičíst hodnotu 30,72. (Při připočtení čísla 100 dojde k cca 3,5% nárůstu tempa 
přehrávání). Pro zpomalení je postup opačný, je nutno číslo 1072 snižovat. Vzhledem k 
určení souvztažnosti procento zrychlení versus míra úpravy dané konstanty potřebujeme 
také z referenční externí frekvence získávat pouze informaci o procentuální odchylce. 
Tato procentuální odchylka (tedy nikoli 102% či 98%, ale +2% či -2%) je tedy 
násobena dopočteným koeficientem 30,72, čímž získáme rovnou hodnotu přičítanou k 
hodnotě pro přehrávání v reálném čase (1072). Následuje opět ukázka kódu, která snad 
postup dostatečně objasní:  

 
Závěr 

Byť s jinou platformou a jiným DAC (v tomto případě včetně kodeku), se podařil 
realizovat synchronní přehrávač zvuku. Možnost jeho rozladění ve skocích o 0,03% 
umožňuje velmi jemnou synchronizaci, byť, pochopitelně, stále nespojitou, digitální. Při 
uvažování přesnosti měření lidského elementu, kdy rozpoznáme nesrovnalosti v 
synchronnosti mezi zvukem a obrazem teprve v jednotkách snímků (jeden snímek je 
1/25 sec, tedy nesynchronnost 4%), je přesnost zařízení dostatečná. Možná by bylo 
záhodno tolik nedělit výstup čítače TIM0, jelikož další výpočty a převody snižují 
přesnost dalších výpočtů a chyba může při dlouhém záznamu narůst i do jednotek 
snímků.  
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Obr. 9.4: Samostatná DPS audio kodeku VS1053 s periferiemi, 1:1 

9.2 Synchronní přehrávač WAV s µC Atmel AVR 

Jednoduchý, malý, levný a kompaktní synchronní přehrávač identické kvality zvuku, 
jakou nabízela analogová zvuková stopa 16mm filmu. Slouží k dekódování WAV mono  
o vzorkovací frekvenci 8000 Hz a bitové hloubce jednoho bytu (256 úrovní). Tento 
přehrávač je tedy spíše pro experimentátory a filmové nadšence z řad „hipsterů“ a 
vyznavačů Lo-Fi. 

9.2.1 Popis funkce zapojení 
Pomocí přepínače MODE lze nastavit příjem kompletních synchronizačních dat, či 

příjem pouze úvodní synchronizační sekvence ze startovacího pásu nebo přímé řízení 
vysílání vzorků z rotační závěrky projektoru (tedy nepodmíněně, nezávisle na jiných 
přijímaných datech).  

 

Obr. 9.5: Schéma přehrávacího zařízení s uC Atmel AVR 
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Pomocí tlačítek Frame+ a Frame- lze posouvat zvukovou stopu vůči obrazu o 
jednotky snímků, tedy po skocích 1/25 sec. Stiskem tlačítka Reel se přepíná manuálně 
pořadové číslo kotouče v případě, že není aktivován příjem kompletních 
synchronizačních dat. Stiskem tlačítka reset dojde k vymazání předchozích uložených 
proměnných (například o rychlosti chodu stroje). Po stisku tlačítka Stop začíná zařízení 
teprve brát v potaz synchronizační data či pulsy a je připraveno k synchronnímu 
přehrávání souboru WAV: 01.wav – 06.wav dle zvoleného REEL.  

Pro kontrolu aktuální rychlosti a nastaveného pořadového čísla cívky slouží 
třímístný displej LED v multiplexním režimu řízení.    

Zapojení funguje jako externě synchronizovaný přehrávač audio souborů 
s příponou „.wav“ nacházejících se na SD kartě formátované ve FAT32. Zařízení tedy 
umožňuje zrychlovat či zpomalovat přehrávaný zvukový soubor dle externího zdroje 
synchronizace. 

Zapojení je určeno pro externí synchronizaci frekvencí blízkou 25 Hz, doporučený 
rozsah synchronizační frekvence je 15 – 40 Hz, pro větší rozsah je nutné upravit 
program snížením čítací frekvence, což ale povede k menší přesnosti v měření 
synchronizační frekvence. 

Zvukový soubor musí být formátu WAVE s vzorkovací frekvencí 8000 vzorků za 
sekundu, mono. 

9.2.2 Popis funkce programu 
Pro generování zvuku je použito pulzně šířkové modulace (PWM). Pomocí rychlé 

změny komparační úrovně čítače PWM dojde ke změně poměru doby logické jedničky 
a nuly na výstupním pinu (tedy změny duty-cycle), což při připojení reproduktoru skrze 
jednoduchý RC člen vede ke generování zvuku odpovídajícímu použitým změnám 
komparační úrovně. 

Data pro změnu komparační úrovně PWM jsou načítána ze souboru s příponou 
„.wav“ nacházejícího se na SD kartě. Pro načítání dat z SD karty je použit buffer o 
velikosti 512 B, který však není dostatečně velký pro přímé načítání dat pro PWM. 
Proto jsou načtená data kopírována do většího bufferu o velikosti 12288 B, jehož 
naplnění je současně řízeno dle aktuální vyčítané pozice v bufferu. Pokud se již index 
načítané hodnoty blíží konci, je zahájeno nové načítání dat, začátek bufferu je tak 
přepisován, zatímco se stále používají starší data na konci tohoto bufferu. Dobu 
zahájení načítání – tedy počet vzorků od konce bufferu, je možno snadno změnit na 
začátku programu změnou hodnoty RELOAD_SAMPLES_BEFORE_END 
(odzkoušena hodnota 100), je však potřeba myslet na skutečnost, že rozsah hodnoty je 
značně omezen. Při znovu-naplnění bufferu příliš blízko konci dojde k dvojitému 
použití dat na začátku bufferu (zvuk se opakuje), při nastavení příliš velké hodnoty je 
zase konec bufferu přepsán předčasně, část zvukového souboru tak nebude nikdy 
přehrána. Obojí špatné nastavení lze poznat například poslechem zvukového souboru, 
jenž obsahuje postupně zvyšující se tóny (ideálně celou stupnici), výsledný tón zvuku se 
poté nebude spojitě zvyšovat, nýbrž bude přeskakovat. 

Program používá pro taktování výstupního PWM signálu (jednotlivých vzorků 
zvuku z WAV)  čítače/časovače TCC0. Pro měření doby periody, tedy rychlosti chodu 
projektoru, slouží čítač/časovač TCC1, jejich inicializace je patrná v ukázce kódu: 
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Na základě přerušení vyvolaných naplněním čítačů dochází k uvolnění jednoho vzorku 
audiosignálu danou rychlostí. Rychlost přehrávání je daná hodnotou uloženou v period 
registru TCC0.PER, která se aktualizuje přibližně každou sekundu. Hodnota TCC0.PER 
nám de facto udává, po jaké době bude vyvoláno přerušení časovače TCC0. 
V podrobných poznámkách následujícího kódu obsluhy přerušení naleznete celou 
filosofii jednoduchého synchronního přehrávání. 

 
Program v této verzi značně spoléhá na stabilitu vnitřních časovačů, tedy i na stabilitu 
interního oscilátoru AVR. Absolutní hlídání rychlosti projekce je možné aplikováním 
druhého kontrolního mechanismu – čítáním externího synchronizačního pulsu a 
porovnávání aktuálního promítaného snímku s aktuálně dekódovaným vzorkem (jeho 
pořadovým číslem). V případě nesrovnalostí by došlo k návratu k synchronizaci. Za 
jedno filmové pole dojde k dekódování 320 vzorků (při Fvz=8000Hz). Pořadové číslo 
dekódovaného vzorku získáme z jednoduchého vztahu: 320x, přičemž x je aktuálním 
pořadovým číslem promítaného snímku. 
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9.2.3 Popis hardware 
Hlavní částí hardware je mikrokontrolér, v tomto případě byl použit 8bit 

ATXMEGA256A3, který byl zvolen pro velkou (16 kB) velikost paměti SRAM (kvůli 
bufferu), současně může být tento mikrokontrolér taktován pomocí interního oscilátoru 
až na frekvenci 32 MHz, což je výrobcem doporučený maximální takt, nicméně při 
dodržení určitých zásad lze čip přetaktovat až na 64 MHz (toho ale v práci využito 
nebylo) a díky vysokému výpočetnímu výkonu (1 MIPS / 1 MHz) dokáže bez problémů 
obsluhovat veškeré periferie včetně jejich přerušení. Výhodou použitého čipu je rovněž 
velké množství programovatelných vstupně/výstupních pinů, díky čemuž bylo možné 
připojit i displej a ovládací tlačítka. 

 
Obr. 9.6: DPS kompaktního přehrávacího zařízení s µC Atmel AVR, 1:1 

9.2.4 Závěr 
Podařilo se navrhnout, naprogramovat a postavit hudební přehrávač, přičemž 

rychlost přehrávání je synchronizována pomocí externího kmitočtu o nominální 
frekvenci 25 Hz. Jakožto paměťové médium pro hudební soubory byla použita SD 
karta, která je formátována ve FAT32, tedy formátu rozpoznatelném všemi 
standardními operačními systémy.  
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10 ZÁVĚR 
Tato práce umožnila vhled do problematiky zápisu dat a zvuku do filmového 

negativu. Otevřela tak cestu filmovým laboratořím a experimentátorům za nahrazením 
starých zapisovacích optomechanických strojů, z nichž v Evropě zůstal v provozu už 
pouze jediný, v německých laboratořích Andec-Berlin. Na rozdíl od dřívějších složitých 
zapisovacích aparatur je schopen si novou zapisovací soustavu dle postupů uvedených 
v práci postavit jakýkoli zdatnější elektrotechnik a fotoamatér.  

Nyní už nemusí končit světová fóra experimentálních filmařů závěry, že výroba 
optické zvukové stopy není vlastními silami možná. 

Jedním z hlavních předpokladů pro úspěch a další rozvoj projektu bylo navržení 
zapisovací optické aparatury, která by dokázala dostatečně naexponovat i filmy s velmi 
nízkou citlivostí a tím s velmi jemným filmovým zrnem. Za užití LED se v reálném 
čase při pohybu filmu rychlostí 19,05 cm/s  nezdařilo vysokokontrastní filmový negativ 
optimálně naexponovat. Zapisovací aparatura tak byla přepracována a po užití 
laserového modulu i úspěšně exponován 16mm filmový negativ. Odpověď na základní 
otázku, jestli možné pomocí dnešních polovodičových světelných prvků zapsat zvuk a 
data do filmu, zní ano. Po splnění tohoto základního předpokladu bylo možné 
pokračovat v rozvíjení dalších částí práce.  

Byl navržen synchronizační datový rámec přenášející aktuální časovou pozici na 
filmu. Praktickými pokusy se došlo k návrhu vhodného expozičního testu pro zápis 
sekvenčních dat do filmu. Datovou synchronizační stopu v délce cca 15 m se zdařilo 
opakovaně zapsat i vyvolat. Navržený frekvenční dekodér pak frekvenční datové znaky 
úspěšně převedl do 4-bitové datové sběrnice k dalšímu, již digitálnímu zpracování.  

Pro porovnání zápisu zvuku moderní popisovanou metodou a metodou původní se 
provedl další experiment, při kterém byla do filmového negativu zapsána série 
frekvencí, které byly po vyvolání a zpětné digitalizaci analyzovány. Při aplikaci nové 
metody zápisu zvuku a dat do filmu vzrostl odstup signálu od šumu o 24dB. Také se 
podařilo oproti dřívějšímu plochovému záznamu minimálně zdvojnásobit zapsatelný 
rozsah frekvencí (z 5kHz maxima na 10 kHz).  

Výhodou užitého způsobu zápisu dat a zvuku do filmu je možnost stejné 
interpretace dat jak u filmového negativu, tak u vykopírovaného pozitivu. Mění se 
pouze intenzita šumové složky (vyšší u filmového negativu), velikost i tvar amplitudy 
signálu zůstává zachován, je pouze fázově posunut o 180 stupňů. Na dekódování dat 
nemá tento fázový posun vliv, neboť je každý datový znak tvořen několika periodami, 
které jsou filtrovány jako celý jeden datový znak. U analogově zapsaného zvuku je 
tento fázový posun pro správnou interpretaci zapsaného signálu také nepodstatný. 

Práce se pak snaží najít i svého koncového uživatele z řad filmových nadšenců a 
experimentátorů. Proto nastiňuje také cesty, jak jednoduše zabezpečit synchronní 
přehrávání digitální zvukové stopy u kratších filmů do délky cca 100 m. Byly navrženy 
synchronní přehrávače souboru typu WAV. Jeden jednodušší, monofonní, bez 
standardizovaného převodníku, realizující DA převod pomocí pulsně-šířkové modulace. 
Druhý složitější, s aplikací zvukového kodeku VS1053, dekódujícího libovolné formáty 
se vzorkovací frekvencí až 96 kHz. Synchronní přehrávače je možno užít i v jiných 
aplikacích, je možné je řídit i striktně externí frekvencí, kdy nominální frekvencí pro 
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přehrávání v reálném čase je vstupní periodický signál o frekvenci 25 Hz či 50 Hz.  

Jako největší výhodu nové metody záznamu signálu do 16mm filmu lze považovat 
možnost okamžitého přepnutí zápisu z negativního na pozitivní, a to užitím jediného 
CMOS invertoru v signálové cestě do řídicí elektroniky laseru. I analogový signál je 
totiž namodulován na nosný signál typu PWM, což umožňuje jeho invertování, bez 
významného růstu zkreslení, za pomocí jednoho hradla. Původní mechanicko-optická 
soustava pro plochový záznam umožňovala zápis pouze negativu, který se musel 
posléze znovu vykopírovat do pozitivu. Tím, že je možné jednoduše celý systém 
přepnout pro přímý zápis do filmového pozitivu, se nabízí využití v průmyslové výrobě 
kombinovaných 16mm kopií. Bylo by totiž možné při kopírování negativu obrazu 
v reálném čase synchronně rovnou ze souboru WAV na optické kopírce exponovat i 
pozitiv zvukové stopy. Ušetří se tak za výrobu meziproduktu, zvaném zvukový negativ. 
Ten je navíc při každém kopírování mechanicky opotřebováván, znečišťován, dřen a má 
omezený počet cyklů kopírování. Přímý zápis do pozitivu navrženou zapisovací 
aparaturou je možný kdykoli, bez postupného klesání kvality kopírované předlohy. 

Výstupy bádání lze uplatnit jak ve filmovém průmyslu, tak pro širokou základnu 
klasických fotoamatérů a experimentálních filmařů. V rámci této diplomové práce byl 
dbán zřetel také na umožnění celkového vhledu do problematiky zápisu zvuku do filmu 
a vůbec do samotné historie vzniku kinematografie a zvukového filmu. Aby i čtenář 
filmařského prostředí neznalý pochopil a utřídil si veškeré souvislosti a motivace 
vedoucí k návrhu nových metod zápisu a čtení optické zvukové stopy v 16mm filmu. 

Práce na tomto projektu odevzdáním diplomové práce nekončí. Bude pokračovat 
dalším praktickým testováním a zavedením do standardizovaných kopírovacích procesů 
ve filmové laboratoři v Konárovicích u Kolína (jako projekt aplikovaného výzkumu). 
Předně pak bude sloužit možnost výroby kombinovaných zvukových 16mm filmových 
kopií experimentálním filmům studentů Katedry střihové skladby na FAMU a 
zahraničním studentům FAMU International, kteří právě za zkušeností s prací 
s klasickým filmem i střihem přijíždějí do Prahy z celého světa. Filmová laboratoř 
v Konárovicích (Film Laboratory Bohemia z.s.), vzniklá odkoupením vybavení ze 
zavřených barrandovských laboratoří, slouží právě pro udržení know-how a předávání 
zkušeností s prací s klasickými fotografickými materiály nově přicházejícím studentům 
filmových a chemických fakult vysokých škol. Jedinou technologií, která nám 
v portfoliu filmové laboratoře chyběla a nebylo možné ji ani odnikud sehnat ve 
funkčním stavu, bylo zařízení pro zápis zvuku a dat do 16mm filmu. I díky této práci a 
bádání tak bylo možné chybějící technologii do výrobního řetězce navrhnout a otestovat 
její vlastnosti a potenciál v praxi.  

Na úplný závěr patří ještě jednou velké poděkování dnes už bývalému řediteli 
filmových laboratoří Barrandov, Pavlu Jelenovi. Nebýt jeho letité vstřícnosti a nadšení, 
nikdy bych se k tak zajímavému tématu práce nedostal. Umožnil v maximální možné 
míře pokračovat v započatém projektu i po uzavření laboratorního provozu v Praze. 
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