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Abstrakt: 
 

Máme možnost žít v době jednoho z nejmohutnějších pokroků ve 
vývoji techniky a obzvlášť informačních technologií. V této době hraje čas 
obrovskou roli. Pět let v IT je v porovnání pěti let člověka období více než 
jedné generace. Vývoj nových technologií můžeme jen urychlit či zpomalit. 
A vývoj života člověka? Ten může a taky dělá jednodušší právě technika. 
Na počátku byla nutnost, kdy technika člověka zastoupí. Později člověku 
pomáhá a ulehčuje činnosti. A vrcholem jsou situace, kdy člověk ne přímo 
potřebuje, ne přímo mu usnadňuje práci, ale obzvláště v dnešní době, kdy 
lidé jsou v pohodlnosti  dostatku téměř čehokoliv hnáni ke hledání nových 
zážitků, tak v této oblasti technika obohacuje a zpříjemňuje život. Do této 
kapitoly patří právě téma, 3D obrazu 
 
 
Abstract: 
 

We have a chance to live in one of greatest age in technical 
improvement, especially information technology. In this age, the time 
plays power full part. Five years in IT is in compare with humans life a like 
a full one generation. We can only speed up or speed down this 
improvement. And a human life improvement? It makes simpler just a 
technics. In the beginning it was necessity when a human was substituted 
by technics. Later it helps and salving. And in a top when human don’t 
need, when it don’t solve but especially in this time when people are in 
comfort of anything pushed by himself to searching new experience right 
in this part of life the technics upgrade and makes comfortable living. 
Right in this chapter pertain this theme which you may follow up in this 
project. 
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1.  Úvod 
 

Jsou chvíle, kdy jste rádi za každou minutu strávenou s člověkem, který 
je vám blízký, nebo prostě jen děláte to, při čem se cítíte uvolnění a je vám 
příjemně. Takovéto vzpomínky zůstávají zakořeněny hluboko ve vašem 
podvědomí a rádi se k nim vracíte. Už jste také zjistili, že i obyčejná fotka 
dokáže krásně rozzářit a obarvit vaše dávné vzpomínky a zážitky. 

  
Přes všechny vymoženosti dnešní doby, je hlavním cílem člověka 

používajícího jakoukoliv techniku nemyslet přímo na ni, ale na věci, které 
s její pomocí provádí. Pokud vezmeme za příklad právě kameru, kterou se 
zabývá tato práce, největší potěšení pro člověka, který na trh uvede 
takovýto přístroj, je slyšet či cítit, že lidé používající takovéto vybavení se 
nemusí věnovat zvláštní pozornost ovládání a složité práci s kamerou, ale 
brát ji jako svého pomocníka. Doplněk, který se postará o to, že kdykoliv si 
budete chtít nahrát či přehrát své oblíbené vzpomínky a zážitky, 
jednoduše to uděláte. Jediné čím se budete zabývat je, do jakého křesla se 
posadíte, co dobrého si dát k pití a s kým se dívat. 
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2.  Cíle 
 
Určitě jste si také všimli, že v současné době stoupá popularita 3D 

virtuální reality. Je to jednak díky silnému rozvoji zábavního průmyslu, 
současně i rozvoje v praktické oblasti, jako simulace leteckých a jiných 
zařízení. Díky tomuto se v současné době rozšiřuje množství zařízení které 
jsou schopné 3D obraz reprodukovat. 
 

Využití ve filmovém průmyslu je v současné době pouze na úrovni 
velkých kin typu IMAX. Pro běžného uživatele je tak složité si pořídit 
záznam vlastního videa. V současnosti se hledají náhrady a alternativy za 
toto zařízení (řeší se kupříkladu poměrně komplikovaným spojením dvou 
jednoduchých kamer vedle sebe). Pokud se nám tedy odkrývají dostatečné 
možnosti KDE video a prostorové záznamy přehrávat, otevírají se 
možnosti i na straně druhé. 

 
Na současném trhu CHYBÍ zařízení, kterým takový obraz můžeme 

pořídit. Což jinými slovy  znamená uspokojit potřeby z počátku sice 
technicky náročnějších uživatelů, ale později umožnit rozšíření této 
technologie do širších vrstev. 

 
 
 
Náplní následující práce je přijít se zařízením, které v sobě kloubí 

jednak všechny výhody na první pohled složité technologie skutečného 3D 
videa a současně svou jednoduchostí a kompaktním provedením dává 
najevo, že tato multimediální oblast se nyní otevírá opravdu všem. 
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3.a historie fotografie  

3.a.1 Camera obscura 

Prvopočátky dob, kdy můžeme 
mluvit o fotografiích či záznamu obrazu, 
nás přivádí až do roku 1342, kdy bylo 
poprvé popsáno zařízení známé jako 
CAMERA OBSCURA. 

       Obr. [1.]   Historický fotoaparát 

Poprvé toto zařízení 
nakreslil a popsal Leonardo 
da Vinci. Principem byla 
tmavá komora. Světlo se do 
ní mohlo dostat jediným 
malým otvorem a toto světlo 
současně vytvářelo na 
protilehlé straně komory 
převrácený obraz toho, co se 
před otvorem nacházelo. 
Později se toto zařízení 
obohatilo o čočku, která 
zvětšila světlost tohoto 
zařízení. Dále pak přicházelo 
období, kde se na rozvoji 
fotografie výrazně podílela 
chemie        Obr. [2.] Systém camera obscura 

 

3.a.2 Klasická fotografie 

Roku 1725 objevil Johann Heinrich Schulze, že soli stříbra jsou citlivé na 
světlo. Jednalo se o jeden z nejzásadnějších objevů v této oblasti.  

 Roku 1813 Joseph Nocéphore Niepce ponořil papír do roztoku chloridu 
sodného a následně ho pak rychle propláchnul v roztoku dusičnanu 
stříbrného. Po expozici se na papíru objevil negativní obraz. Bohužel však 
tento obraz zmizel, jelikož v té době ještě neobjevili možnost ustálení 
fotografie. Zanedlouho tak obrázek na papíru zčernal.  
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Avšak roku 1816 se Niepcemu podařilo na zinkové desce potřené 
rozpuštěným asfaltem zachytit obraz, ustálit ho a vyleptat- nejstarší 
heliogravura. Na prvních scénách ovšem figurovali jen statické motivy, neboť 
expozice se prováděla ze slunečního světla a celý proces tak trval osm hodin.  

Další objev přišel roku 1835  v návaznosti na Niepceho. Byl to Louis 

Jacques Daguerre, kterému se podařilo vyvolat pomocí jodových par obraz na 
stříbrnou desku. Tuto metodu nazval podle sebe, daguerrotypie. Hlavním 
přínosem byla expoziční doba zkrácená pouze na pár minut, ovšem takovýto 
obraz byl velice citlivý a tak musel být uchováván za sklem. Současně takto 
vzniklý obrázek byl originálem a bylo těžké pořídit si jeho kopii.  

Roku 1839, tedy 4 roky poté, se William Henry Talbot vydal cestou 
opačnou. Kus papíru natřel slabým roztokem soli a usušil. Ten pak natřel 
slabým roztokem dusičnanu stříbrného a opět usušil. Tím na papíru vznikla 
vrstvička chloridu stříbrného. Takto připravený papír se pak asi půl hodiny 
exponoval a ustálil v jodidu draselném. Pozitiv se pak zhotovil tak, že se 
negativ položil na další, stejným způsobem připravený papír a osvětlil na 
slunci. Pak se stejným způsobem vyvolal a ustálil. 

Talbotův princip později zdokonalili Frederic Scott Archer, Richard 

Leach Maddox a v konečné fázi i George Eastman.Richard Leach Maddox 
vytvořil roku 1871 bromostříbrné desky s želatinovou emulzí. I když byly tyto 
desky méně citlivé, měli tu výhodu, že byly "suché". George Eastman tento 
princip lehce vylepšil a zavedl jejich výrobu. Jedinou nevýhodou byla v té 
době nutnost na každý snímek tuto desku měnit. Ovšem tento neduh pomohl 
vyřešit Američan Hannibal Goodwin, který roku 1887 vynalézá film, nový 
podkladový materiál pro fotografii. Goodwinův  vynález uplatnil Eastman u 
výroby svitkových filmů do svých přístrojů zn. Kodak. Ty také začal  hned 
vyrábět. V tomto okamžiku již nestálo masovému rozšíření černobílé 
fotografie nic v cestě. 

V roce 1907 vznikaly i první barevné materiály a o rok později přišel 
patent na barevnou fotografii se třemi odlišnými vrstvami. 

1935 - barevný inverzní film 

1947 - okamžitá fotografie - POLAROID 

1948 - objeven princip holografie 

1963 - barevná okamžitá fotografie 
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3.a.3 Digitální fotografie 

Ta je bezpochyby hitem posledních let. První digitální fotoaparát 
vyvinula firma Sony v roce 1981 pod označením MAVICA (MAgnetic VIdeo 
CAmera), ale k masivnímu rozšíření digitálních fotoaparátů došlo až ve druhé 
polovině 90. let. Hlavně díky tomu, že největší rozvoj informačních technik-
ogií se datuje k začátkům 90. let. Počítače začaly být dostupné široké 
veřejnosti z důvodů snižující se ceny a rostoucího výkonu. Digitální fotografie 
bez použití počítače ztrácí část svých výhod. První fotoaparát MAVICA měl 
290kpix (570 x 490 bodů) a výstup se zobrazoval na televizi, nebo se tisknul 
na speciální tiskárně dodávané s tímto fotoaparátem. 

Poslední dobou jde vývoj 
digitálních fotoaparátů, obecně 
stejnětak jako v informačních značně 
kupředu. Hlavními hodnotami jsou 
pro běžné uživatele v současné době 
zejména velikost snímacího čipů a 
optický zoom. Dále kvalita celé 
optické soustavy, citlivost, barevná 
věrnost, stále častěji i možnosti 
natáčet jednoduchá videa a 
v neposlední řadě výdrž baterií. 

Obr. [3.] Sony MAVICA  

Pro zajímavost uvádím Mooreův zákon: každých 18 měsíců se zdvoj-
násobí počet transistorů na integrovaném obvodu. Podobně to vypadá i u 
digitálních fotoaparátů s velikostí jejich CCD čipů. 

3.a.4 Digitální versus klasická fotografie 

Otázka, jestli digitální fotografie nahradí fotografii klasickou je poměr-
ně často zmiňovaným tématem. Pro odpověď můžeme nahlédnout do minu-
losti. V době kdy vznikala barevná fotografie řada lidí předpokládala, že vytla-
čí fotografii černobílou. Nakonec většina lidí přešla k barevným snímkům, 
ovšem zůstaly oblasti, kde se černobílé snímky používají dodnes. Jde napří-
klad o technické fotografie (černobílá je levnější) nebo umělecké fotografie, 
kde se černobílá fotografie používá dodnes. Podobná situace bude u digitální 
fotografie, která s sebou přináší spoustu nových možností, které u klasické 
fotografie bohužel chybí. Obecně můžeme jakýkoliv další vývoj v záznamu 
obrazu očekávat spíše v oblasti digitálních dat, jak je tomu u většiny přístrojů, 
které nás dnes obklopují.   
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3.b Vývoj videokamer  

 

Bylo to krátce už po vynálezu filmu roku 1895, co se začli objevovat 
první filmoví nadšenci, které lákalo filmovat záznamy ze svého okolí jen tak 
pro potěšení a pro radost.   

Jejich počátky byli opravdu těžké, když pro filmování museli používat 
objemné a těžké kamery s 35 milimetrovým filmem na ruční pohon. 
Samozřejmostí bylo oddělení snímací části od záznamové, kterou v podobě 
připomínající magnetofon nesl uživatel na popruhu přes rameno. 

Úlevu přinesly teprve až úspěchy šestnáctimilimetrového filmu 
společnosti Kodak a devětapůlmilimetrového filmu firmy Pathé, ve 20. letech 
minulého století. 

V těchto dobách bylo amatérské natáčení dosti náročným koníčkem a 
to jednak finančně, ale také v požadavcích na schopnosti samotného 
kameramana. Expozice se určovala odhadem a kameramani si museli filmy 
(ke všemu s malou citlivostí) vyvolávat sami.    

V polovině třicátých let se objevil osmimilimetrový film, což přineslo 
další pokrok. Počátkem šedesátých let na něj pak navázal zdokonalený formát 
Super 8 (měl menší perforaci a tím pádem i větší plochu pro samotný obraz). 
Již v této době se začali objevovat různé formy měřené expozice, později i s 
automatickým řízením osvitu a později i elektronikou ovládané zaostřování. 

V roce 1983 byla kamera představena kamera BETAMOVIE od firmy 
Sony, což byl první revoluční model takzvaného  kamkordéru, tedy kamery 
„all in one“, která obsahovala vše potřebné v jednom těle. Tento krok umož-
nila zejména miniaturizace polovodičů - především vývoj snímacích čipů CCD.  

Rok 1995, kdy se na trhu objevil nový formát Mini DV, můžeme označit 
za zlomový pro amatérské video. Tímto se výrazně zmenšil rozdíl mezi 
profesionálními a amatérskými přístroji. O čtyři roky později byl firmou Sony 
představen formát Digital8 (D8). Byl založený na původní mechanice 
analogových kazet Hi8/Video8. Tento krok výrazně dramaticky ovlivnil vývoj 
cen Mini DV kamer a učinil je tak dostupnými i pro běžné uživatele.  

Po roce 2000 se na trhu začínají rozšiřovat i kamery se záznamem DVD, 
vlastní harddisk a na paměťové karty. 
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3.c Přehled stereo přístrojů 

3.c.1 Světelná panoráma – předchůdci biografů 

Stereovize neboli světelná panoráma je prohlížecí přístroj na stereo 
diapozitivy. Zajímavostí je, že současně může obraz sledovat až pětadvacet 
pozorovatelů. Pomocí optických zákonů vytváří panoráma u diváků dojem 
trojrozměrnosti sledovaného obrázku. Na přelomu 19. a 20. století byly 
světelná panorámata oblíbenou atrakcí - předchůdci biografů. Toto zařízení 
můžeme vidět v Technickém muzeu v Brně. Je také ovšem jediným doposud 
provozuschopným originálem vůbec ve střední Evropě. Za zmínku také stojí, 
že po měsíci se promítané programy obměňují.  

 

 

         

        

 
 
Obr. [4.] 4 x světelné panorama 
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3.c.2 Záznam fotografie – stereofotoaparáty LOREO MK a LOREO 321 
 
 

Jedná se o legendární jednoduché a spolehlivé stereo fotoaparáty se 
snadným ovládáním, které mají jedinečné místo v historii stereofotografo-
vání. Jsou velmi populární mezi 3D nadšenci a stále je užívá mnoho fanoušků 
na celém světě. 

 

 
 

 
Obr. [5.] LOREO MK II     Obr. [6.] LOREO 321 

 
 

3.c.3 Stereo objektivy pro analogové a digitální zrcadlovky Loreo 3D 

 
Poměrně efektivní metodou, jak z klasického či digitálního fotoaparátu 

s výměnnými objektivy vytvořit rázem stereofotoaparát, je použitím tohoto 
3D nástavce.  

 
Ten jednoduše rozdělí jedno 

snímkové políčko na dva obrázky - 
levý a pravý stereosnímek. Také 
umožňuje pořizovat 3D snímky 
pohybující se scény ( při sportu, 
jedoucí automobily, letící předměty 
a jiné pohyblivé objekty), což je za 
použití jednoho fotoaparátu a 
posunu po vodorovné ploše 
nemyslitelné 

Obr. [7.] LOREO 3D objektiv 
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3.c.4 3D VuCAM StereoScopic Imaging System  

Obr. [8.] 3 x 3D VuCAM 

 

3D VuCAM je vysoce výkonný systém s osminásobným optickým 
zoomem postaveným pro digitální stereoskopii (pouze pro fotografie). Tento 
přístroj je plně automatizovaný, což značně uvolňuje fotografovi ruce a 
umožňuje věnovat se plně pořizování záběrů. Pořízené obrázky si můžeme 
prohlédnout buďto na samotném displeji kamery nebo připojením brýlí s LCD 
panely. Na 3D VuCAM můžeme fotografie i upravovat. Připojení na počítač je 
možné pomocí USB 2.0. Paměť přístroje je 256 MB s možností paměťových 
karet. Napájení je skrze dvě AA baterie. 

 

 

3.c.5   Stereo objektiv pro DV kamery  

 

Jednoduchý nástavec 
NuView 3D pro natáčení pomocí 
jedné DV kamery. Kvalita je 
ovšem poloviční oproti běžnému 
záznamu,jelikož snímky jsou 
ukládán po dvou do jednoho 
obrazového pole. Podporuje 
kamery se závity o velikosti 37 
mm. 

 

Obr. [9.] Stereo objektiv pro DV kamery 
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3.c.6 Montáže pro dvě kamery vedle sebe STE-FRA CAM® 

               

Obr. [10.] STE-FRA CAM + 2 x SONY PC 8                Obr. [11.] STE-FRA CAM + 2 x SONY F 717

  

Univerzální montáže pro dvě kamery nebo fotoaparáty. Umožňuje otočení 
jedné z kamer v případě, kdy rozměr kamer neumožňuje nastavení vhodné 
separace. Ta je nastavitelná v rozmezí 62 až 120 mm. 

 

3.c.7 Toshiba stereoscopic CAM SK-3D 7K 

 

Jediná opravdu plnohodnotná 3D 
kamera pro běžné použití. Záznam probíhá 
ve formátu NTSC na kazety VHS-C, 
vzdálenost čoček je 50 mm. Byla vyrobena 
pouze v 500 až 1500 kusech a ve své době 
bohužel našla uplatnění jen mezi nadšenci 
stereoskopie.To bylo zejména vlivem 
slabých možností přehrávání natočených 
filmů v masovějším měřítku. Na dnešní 
dobu je kamera technicky zastaralá a také 
značně rozměrná              Obr. [12.] Toshiba stereoscopic 3D CAM 

 
 
Závěr kapitoly historie a vývoje: 
 

Právě jsme prošli současné možnosti trhu, jak uspokojit zákazníka, 
který má zájem pohybovat se sám ve světě třetího rozměru. Z této analýzy 
vyplývá, že na trhu dnes a do budoucna chybí zařízení, obzvlášť v dnešní 
době, které je při své jednoduchosti a kompaktnosti schopné nahrávat videa 
a fotografie v digitální formě.   
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4.a Stereoskopická 3D technologie     

 

Jak funguje trojrozměrná stereoskopie? Na první pohled složité slovní 
spojení v sobě skrývá jednoduchý princip.  

 

Způsob, jakým lidský 
mozek získává informaci o 
prostoru, vidíme na obrázku. 
Každým okem vnímá jiný obraz, 
čili do mozku jdou dva různé 
pohledy, i když na tu samou 
scénu. Teprve z odchylek obou 
obrazů mozek získává pojem o 
prostoru. A právě tohoto 
principu využívá stereoskopie, 
která podsune divákovi před 
oči připravenou scénu, kterou 
právě mozek (nikoliv samotné 
oči) díky správně nastaveným 
obrazům (filmům) může vnímat 
jako plnohodnotný prostorový 
vjem, stejně jako v běžném 
životě. 

Obr. [13.] Vnímání prostoru lidským mozkem 

V dnešní době se často setkáme s tím, že řada věcí je označována 
termínem 3D. Častokrát jde sice pouze o reklamní trik, ale v případě 3D 
stereoskopie však jde skutečně o 3D projekci, respektive o stereoskopickou 
3D projekci, což je jedna z technologií, která se právě 3D problematikou 
zabývá.  

Za oním hojně využívaným spojením se 3D totiž neskrývá přímo 
konkrétní technologie, ale tento termín pouze napovídá, že konkrétní 
tematika se už řeší v rámci dvou rozměrů (čili výškou a šířkou), jak je tomu 
například u klasických obrázků a filmů, se kterými se dnes běžně setkáváme, 
ale do hry nám vstupuje další rozměr, čili hloubka. 
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S takovouto vizualizací se můžeme setkat například v kinech IMAX 3D. 
Promítací zařízení v takovémto kině promítá současně dva obrazy, dva filmy. 
Divák tedy sleduje současně projekci dvou různých záběrů, které si ovšem 
pomocí konkrétní metody vizualizace (v tomto případě pomocí brýlí) převede 
do konečného požitku ze sledování. 

 

Při záznamu zdroje, který budeme používat pro zmíněnou vizualizaci, je 
zapotřebí respektovat dvě základní pravidla. 

• Celý film musí být zaznamenán kamerou, či dvojicí kamer, jejichž 
vzájemná vzdálenost by měla co nejblíže odpovídat vzdálenosti dvou 
očí u člověka, což můžeme chápat stejně tak, jakoby se na danou scénu 
člověk díval sám, právě v danou chvíli 

 

• A při samotném promítání, je divákovi zapotřebí dát tyto obrazy 
odděleně, pro každé oko zvlášť. V takovémto případě dokáže divák 
sledovat a vnímat plnou sílu 3D projekce.  
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4.b Metody prezentace 3D obrazu     

 

4.b.1 Anaglyf (barevné 3D brýle)  Obr. [14.] 

Nyní už víme, že k tomu, abychom 
získali dojem prostorového obrazu, 
potřebujeme přidělit každému oku zvlášť 
jiný úhel pohledu na danou scénu. 
Nejjednodušší a zároveň nejméně 
nákladnou metodou je tzv. ANAGLYF. 
Současně se však jedná o metodu, která snižuje kvalitu obrazu o barevnou 
informaci, čili barvy v tomto případě vnímáme značně zkresleně. Pokud se 
vzdáte částečné barevnosti, je pro vás anaglyf vhodnou volbou. 

S ohledem na výhody i nevýhody tohoto zobrazení se s tímto 
způsobem setkáváme nejčastěji a to jak v případě obrázků, tak i animací a 
filmů. Jednoduchost celé metody spočívá v použití speciálních a současně 
velice jednoduchých brýlí, které jsou vybaveny jednou červenou a jednou 
modrou či zelenomodrou očnicí. Platí přitom pravidlo, že červený filtr je 
určený pro levé oko. Oko pravé sleduje obraz přes zelený nebo častěji modrý 
filtr. Zdroj obrazu, může být zobrazen na papíře, fotografii, plátně či 
monitoru. Je výsledkem sloučení obou dílčích stereo motivů do jednoho 
obrazu. Celá situace je na první dojem poměrně komplikovaná, neboť divák 
vidí scénu s těmito brýlemi každým okem barevně zcela jinak ale ve finále 
dosáhneme zpětným rozložením právě požadovaného prostorového efektu.  
Mozek si vygeneruje z těchto obrazů onu 3D scénu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. [15.] Ukázka obrázku typu anaglyph 
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Výhody: 
Jednoduché prohlížení nebo přehrávání motivů, za použití jednoduchých 
brýlí. Možnost rozšíření na řadu médií (tisk, projekce, video a v neposlední 
ředě počítače. 

Nevýhody: 
Výsledná scéna je barevně značně deformovaná a výsledný dojem pro 
pozorovatele zřejmě nikdy nebude tak poutavý, jako u následujících metod.   

 

 

 

Obr. [16.] Schéma projekce formou anaglyf 
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4.b.2 Aktivní stereoskopie Obr. [17.]  

Aktivní stereoskopie má v 
řadě možností, jak z pohledu na 
jednu projekční plochu získat dva 
obrazy, čili prostorový vjem, svou 
nezastupitelnou pozici. 

Divák sleduje scénu na 
plátně, monitoru, či televizoru se zvýšenou snímkovou frekvencí. Smysl 
spočívá v tom, že obrazy se na plátně střídají ve dvojnásobné frekvenci, 
oproti klasickému záznamu, ovšem střídavě pro pravé a pro levé oko. 
Speciální brýle pro tuto technologii mají na starosti jedinou věc a to 
synchronizovaně, v návaznosti na promítanou scénu zatmívat vždy levé či 
pravé oko. Synchronizace brýlí a projektoru bývá většinou pomocí drobného 
kablíku, nebo pomocí infračerveného paprsku.  

Výsledkem celé této souhry je, že každý lichý snímek záznamu vidí 
divák jedním okem a každý druhý snímek, vidí okem druhým.      

Díky tomuto se sice pro pozorovatele sníží celková frekvence promítání 
na polovinu, ale to je vynahrazeno právě dvojnásobnou snímkovou frekvencí 
projektoru. Z této sady snímků si divákův mozek skládá skutečnou 
prostorovou scénu.  

Tohoto systému využívá například 3D kino IMAX SOLIDO, nebo některé 
z dostupných domácích stereo sestav. K výhodám tohoto celého systému 
patří, že k promítání nepotřebujeme žádné speciální projekční plátno či 
monitor. 

K tomu, aby došlo ke správnému podání barevné a obrazové složky 
v tomto případě slouží synchronizovaný systém zařízení, jehož základem jsou 
dva zásadní prvky. Brýle, které jsou synchronizovány s daným zobrazovacím 
zařízením (ve většině případů jsou jím IrDA paprsky) a monitor či projektor. 
Monitor či projektor za pomoci zdroje signálu generuje dva různé obrazy při 
frekvenci 100 až 120 Hz. Díky tomu, že brýle mají v očnicích zabudovány tzv. 
„shuttery“, střídavě zatemňují pravé o levé oko. Takto dochází k tomu, že 
které oko dostává pouze obrazy, které jsou pro ně určeny a divák získává 
prostorový vjem.  
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Výhody: 
Nabízí plnohodnotné barevné a plně odpovídající barevné podání. K projekci 
je možné použít běžné projekční plátno, nebo i klasický CRT monitor. 

Nevýhody: 
K pozorování takovýchto záznamu se vyžaduje poměrně složitá technologie 
co se týče jak brýlí tak projektorů. Počet uživatelů je taktéž limitován. 

 

 

 

 

Obr. [18.] Schéma aktivní 3D projekce  
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4.b.3 Pasivní stereoskopie 

Obr. [19] 

Princip pasivní 3D 
projekce spočívá ve speciálních 
brýlích, které mají jako součásti 
očnic zabudované polarizační 
filtry. Každá ze dvou očnic má 
svůj polarizační filtr orientova-
ný tak, že mu dovoluje propou-
štět pouze světlo kmitající 
v buďto v horizontální rovině, nebo v rovině vertikální. Filtry jsou oba stejné, 
s tím rozdílem, že jsou navzájem otočené o devadesát stupňů. Oba obrazy se 
promítají současně na jednu projekční plochu s tím, že každý z dvojice 
projektorů má na sobě upevněn taktéž polarizační filtr.  

Systém je náročný na vzájemnou synchronizaci, tzn. i nastavení 
polarizačních filtrů současně na brýlích i obou projektorech.  

Projekční plátno si bere za nutnost speciální povrch a to takový, který 
zachovává polarizaci obou dopadajících obrazů, tzv. nedepolarizační plátno. 
K divákovi se samozřejmě dostávají oba odražené obrazy, ovšem díky 
polarizačním filtrům na brýlích, ke každému oku pronikne jen určená část 
promítnutá projektorem, který je sladěný vždy s levou či pravou stranou brýlí.  

Tento systém je využíván systémy IMAX (např. v Praze.) 

Při pozorování má divák nasazeny brýle s optickými polarizačními filtry. 
Obraz se na plátně promítá z obou projektorů současně, přičemž každý 
s těchto projektorů je vybaven polarizačním filtrem a tak každý propouští 
pouze světlo kmitající v pro něj určené rovině. 
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Výhody: 
Hlavními výhodami aktivní projekce je zejména velmi stabilní a kvalitní obraz 
ve vysokém rozlišení. Celkově se jedná o metodu vhodnou pro větší počet 
diváků (standardně používají kina typu IMAX 3D). 

Nevýhody: 
K pozorování obrazu touto metodou jsou zapotřebí 2 projektory a speciální 
promítací plátno, které má nedepolarizující povrch. V tomto případě bohužel 
nelze použít monitor. 

 

 

 

Obr. [20.] Schéma pasivní 3D projekce 
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4.b.4 Autostereoskopické monitory     

V současnosti snad nejprogresivnější řešení 
pro sledování a příznivce 3D. Obpadá také nutnost 
používat jakékoliv speciální aktivní či pasivní brýle. 
Před monitorem, ve většině případů LCD, je 
umístěna speciální fólie, někdy bývá též nazývána 
jako prizmová maska. Úkolem této folie je 
defragmentovat čili lámat svislé pixelové řady a 
následně je opticky řadit vedle sebe pro dosáhnutí 
požadovaného efektu.       Obr. [21.] Autostereo monitor  

Existují projektory, které nabízejí dva směry. Tím pádem každý ze dvou 
sousedních pixelových sloupců (lichý a sudý) je „zlomený“ požadovaným 
směrem. V takovémto případě dostává pozorovatel do každého oka zvlášť 
oddělený obraz a mozek si tak utváří dojem prostorového efektu správně. 
Existují dvě provedení autostereoskopických monitorů, aktivní a pasivní. 
Nevýhodou pasivních monitorů je nutnost sedět v nevychýlené pozici před 
obrazovkou, v tzv."sweet spotu" aby nedošlo ke ztrátě 3D efektu.  

S touto situací se dokáží elegantně srovnat monitory na aktivní bázi. 
Součástí takového systému jsou kamery ( nebo speciální čelenky s čidly),  
které sledují uživatelovi oči a na základě toho upravují hodnoty lomu. Děje se 
tak za pomoci právě zmíněné prizmové masky, která při vychýlení ze „sweet 
pointu“ operativně upravuje hodnotu lomu. Jinými slovy aktivně reagují na 
pozici uživatele a ten tak za všech okolností udržuje kontakt s 3D světem na 
obrazovce. 

Kromě aktivních a pasivních monitorů existuje další systém, který je 
vhodný a použitelný zejména v reklamě. Jeho princip spočívá v tom, že 
dokáže lomit obraz až do devíti směrů současně, tím pádem může monitory 
sledovat větší množství pozorovatelů. Při tom všem mohou celou scénu 
dokonce i obcházet a jelikož je všech devět obrazů generováno synchronně, 
sledují tak diváci celou scénu z více úhlů, což všemu dodává na atraktivitě. 
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Výhody: 
Jednoznačným přínosem této metody je absence potřeby jakýchkoliv 
pomocných zařízení, brýlí, projektorů a podobně. Nároky na prostor jako na 
běžný monitor a současně pohodlí při sledování a plnobarevný obraz.  

Nevýhody: 
Autostereoskopický monitor je v současné době drahé zařízení a ideální pro 
práci jedince, čili je vhodné pro pouze omezený počet pozorovatelů.   

 

 

 

Obr. [22.] Schéma principu autostereoskopického monitoru 
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5.a Variantní návrhy:  01 - varianta GAGE 

Jedná se o vůbec první 
myšlenku, co do tvarového 
řešení, která se postupně 
rozvíjela. Základem je oblý tvar, 
který příjemně padne do ruky.  
Na těle kamery je tvarové 
vykrojení, které nám zlepšuje 
úchop. V této oblasti je tělo 
potaženo vrstvou pryže, což 
umožňuje jistější kontakt a 
držení při práci s kamerou.  

Obr. 22.  Varianta GAGE (perspektivní pohled) 

Vývoj této varianty postupně dospěl k účelnějšímu tvarování v úchopo-
vé části a to hlavně v zájmu lepšího uchopení a práci s kamerou. Jedná se o 
zvlnění, které kopíruje a navazuje na kruhový průřez optické soustavy a vizu-
álně tak pokračuje celým tělem.  

Dalším prvkem, který přinesla tato varianta, je ústup od vyčnívajících 
čoček a přechod k čočkám zapuštěným. Tento vzhled budí mnohem čistší 
dojem a je vhodnější i z praktického hlediska. Celá optika je tak i více 
chráněna. 

Tato verze by byla v konečné fázi v provedením s LCD displejem v zadní 
části, obdobně jako verze FLAT . Velikost a rozměry zadní stěny jsou ve všech 
třech variantních studiích stejné. Ovládacími prvky jsou rovněž ve všech 

případech (s  ohledem na 
velikost plochy displeje), 
elegantní tlačítka u kterých je 
snaha zachovat motiv kruhu. 
Jelikož bylo po krátkém vývoji 
návrhů zřejmé, že se odtud 
posunu jiným směrem, umístění 
a proporce ovládacích prvků plus 
konkrétní ergonomické 
požadavky jsem řešil až u dalších 
verzí. 

Obr. 23.  Varianta GAGE (perspektivní pohled) 
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GAGE je současně jediná variantní studie, která se pohybuje mimo oso-
vou symetrii. Což s sebou přinášelo výhody i nevýhody. Výhody zejména ve 
větší jistotě uchopení celé kamery a tvarové zajímavosti. Ovšem z podstaty 
myšlenky, která provází celou tuto práci (plné využití potenciálu, myšleno ve 
všech ohledech), jsem další vývoj směřoval pro tyto účely logičtějším 
směrem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Varianta GAGE (perspektivní pohled)   Obr. 25.  Varianta GAGE (perspektivní pohled) 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí varianty GAGE: 

Od tohoto konceptu jsem ustoupil k následujícím variantám, zejména 
z důvodu dosáhnutí co nejčistšího geometrického provedení a udržení osové 
souměrnosti. Na další návrhy jsem přenesl zejména hlubší zapuštění optiky 
do těla kamery, tvarové a barevné odlišení tlačítka pro nahrávání a přerušení 
záznamu. V dalším vývoji jsem také zvažoval použití materiálu potaženého 
pryží v oblasti úchopu prsty a možnost „zvlnění“ právě v této oblasti. 
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5.a Variantní návrhy:  02 - varianta BACK DIS 

 

Tato varianta s sebou 
přináší společně s již zmíně-
nou symetrií, ještě větší 
tvarovou jednoduchost. 
Původní tvar tak vzniká 
protažením jednoduchého 
profilu, vycházejícího z pod-
staty dvou vedle sebe polo-
žených čoček.   

Obr. 26. Varianta BACK DIS (perspektivní pohled) 

Umístění displeje se nám zde nabízí samo v horní nebo zadní části 
přístroje. Zatím uvažujeme displej umístěný v těle kamery na pevno. Pro 
jednoduchost a ve snaze vyhnout se možným komplikacím s uchopením 
kamery ve střední části, se v tomto okamžiku nabízí jako výhodnější varianta 
s umístěním LCD právě v zadní části. Pokud ho navíc dostatečně zapustíme, 
bude tak více chráněn proti poškrábání či jinému poškození. Jedinou 
nevýhodou takto zvoleného řešení, je omezený pozorovací úhel. Toto lze 
v další fázi vyřešit umístění displeje na kloub, kloubový mechanismus. 
Kloubové umístění poskytne uživateli pozorovatelnost ve značně větším 
rozsahu a navíc tu možnost, při vypnutém přístroji otočit LCD směrem do těla 
kamery a chránit tak proti jakémukoliv dalšímu poškození. Ovšem takto nám 
do hry vstupuje další mechanický a tvarově složitý prvek. Navíc ubírá prostor 
pro samotnou zobrazovací plochu LCD.   

 

Obr. 27. Varianta BACK DIS (perspektivní pohledy) 
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Toto tvarové řešení nabízí ještě větší jednoduchost a zmírnění členitos-
ti přední a zadní části tím, že na tyto plochy přidáme elegantní ochranné 
krytky. Materiál tvoří lesklý, tmavě průhledný plast, abychom přes něj ještě 
vizuálně rozeznali přední a zadní panel. Krytky můžou být po obou stranách, 
nebo jen na čelní, jako ochrana citlivých čoček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí varianty BACK DIS:   Obr. 28. Varianta BACK DIS (ergonomie - úchop) 

Z tohoto řešení vyplynuly následující body. Jednoduchost tvarové 
podstaty odpovídá povaze celého konceptu, čili ta zůstává zachovaná. 
Možnosti velikosti displeje jsou při umístění jak v horní, tak v zadní části 
stejné (maximální šířka celé prostřední části přístroje, kde displej může být 
umístěn, je 50 mm, ostatně stejně jako vzájemná vzdálenost obou čoček) , 
ovšem pokud do hry vstupuje kloubové uložení a máme displej v zadní části, 
jsme nuceni jej na úkor kloubu zmenšit či posunout. Tím by se ovšem 
nabourala celá tvarová koncepce návrhu. Tím pádem umístění LCD na zadní 
straně kamery můžeme volit pouze v případě, že bude statický. Toto ovšem 
nevyhovuje zejména ergonomickým požadavkům na pozorovatelnost. 
Řešením tohoto stavu je tedy přesunutí displeje do horní části těla kamery a 
uložení buď výklopné nebo kloubové. Tvarového řešení tlačítek později 
využijeme. Zvážíme použití krytek. 
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5.a Variantní návrhy:  03 - varianta FLAT 

 

Tato varianta v sobě 
kombinuje prvky 
předchozích studií. 
Výsledkem je kompaktní a 
jednoduchý systém.  

 

Obr. 29.  Varianta FLAT (persp. pohled) 

 

Navíc je zde nový prvek. Nahrávaný obraz můžeme sledovat kromě na 
samotném LCD, také na okuláru. Ten je zde pokračováním levé části optické 
soustavy. Zavedení tohoto prvku do celého systému má hned několik přínosů. 
V první řadě máme možnost volby, jakým způsobem budeme sledovat záběry 
scény, kterou právě točíme. Uživatelé mají rádi možnost volby. Dále, jelikož 
samotný displej a jeho podsvícení jsou jedním z energeticky náročnějších 
prvků celého systému, řeší se tímto i otázka delší výdrže přístroje na jedno 
nabití, což kupříkladu u běžných fotoaparátů činí rozdíl až několik desítek 
procent. Tohoto zobrazení můžeme využít i při prohlížení již nahraných videí 
či obrázků.  V neposlední řadě, umístění okuláru podtrhuje myšlenku zdvoje-
ní. Stejně tak jako čelní části dominují dvě čočky, nyní se k tomuto motivu 
přibližujeme i v  části zadní. Okulár v části levé a nahrávací tlačítko v části 
pravé. Rozměrově spolu tyto dva prvky korespondují a dotvářejí onen motiv 
„zdvojení“  

 

Oproti návrhu BACK DIS se nám na zadní 
stěně přesunuly tlačítka z levé strany směrem 
doprava a společně tvoří motiv kruhu. Nahrá-
vací tlačítko je opět kruhové, jako u varianty 
GAGE. Umístění ovládacích tlačítek je z ergo-
nomického hlediska výhodnější právě u tohoto 
návrhu, jelikož máme všechny tlačítka k dispo-
zici pro ovládání palcem.  

        Obr. 30. Varianta FLAT (persp. pohled) 
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 Obr. 31. Varianta FLAT (perspektivní pohled + krytky) 

V případě zakomponování pomocného textilního popruhu na tělo 
kamery, který umožňuje pohodlné držení a nevyžaduje silný úchop, se tak 
s ovládacími prvky dostáváme do ideální pozice právě pro palec. Celou dobu 
jsme tak schopni bezpečně a pohodlně ovládat všechny prvky systému. Zmi-
ňovaný pásek je u soudobých kamer naprosto běžnou věcí. Jednak usnadňuje 
pohodlné držení kamery i po dobu delšího natáčení, a dále zamezuje případ-
nému vyklouznutí z ruky při manipulaci, čili zvyšuje bezpečnost.  

Okulár v tomto případě mírně přesahuje přes hranu zadní plochy, čili 
pokud budeme počítat s využitím ochranných krytek, je zapotřebí volit větší 
hloubku právě pro tu zadní. Je zde tedy další možnost jak odlišit přední a zad-
ní část kamery v chráněném stavu, v případě užití obou krytek.  

Samotný displej, umístěný 
v horní části, nabízí volbu uložení jako 
výklopný, či na kloubovém mechanis-
mu. V této fázi, se zdá vhodnější volit 
první možnost. Důvod je jednoduchý. 
Složitost v případě volby kloubového 
mechanismu je značná a na oplátku 
za to, nám poskytuje možnost nato-
čení displeje do stran. Kloubové ulo-
žení by tedy bylo vhodné volit v pří-
padě umístění          Obr. 32. Varianta FLAT (perspektivní pohled) 

 



 40 

 

panelu na zadní ploše, či na jiném místě kamery, kde by natočení kloubu 
místo jednoduchého vyklopení hrálo větší roli. Kloubu se užívá u klasických 
kamer při umístění panelu z boku. Zde se panel vyklopí a uživatel si sám 
natočí displej jak mu vyhovuje. Po vyklopení zde natáčí nahoru a dolů. U 
našeho případu je polohovatelné vyklopení displeje a jelikož kameraman 
sleduje scénu před sebou a kameru má také před sebou, odpadá zde nutnost 
kromě vyklápění volit ještě natáčení. Z praktických důvodů je tedy volen 
panel jako výklopný. V zaklapnuté poloze je plně chráněn, navíc je možnost 
při filmování využít okuláru a celý tvar kamery si tak zachová kompaktnost i 
po dobu natáčení či fotografování. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33. Varianta FLAT (perspektivní pohled) 

 

Shrnutí varianty FLAT: 

Zkušenosti a poznatky získané z v pořadí třetí, zde publikované varianty 
již dost napovídají, jaká bude forma výsledného řešení.  

Ovládací prvky je vhodné umístit na zadní plochu, ideálně po pravé 
straně, neboť v těchto místech jsou nejlépe ovladatelné palcem, což je za 
těchto okolností jediný prst, který potřebujeme k obsluze kamery.  

Výklopný displej se jeví jako ideální řešení pro tuto koncepci. Bude 
zabudovaná ve výklopném panelu, v přední části přístroje. 

Celkovému tvaru nejlépe prospívá co největší jednoduchost a tvarová 
čistota, z toho důvodu jsem upustil od zvlnění či jakýchkoliv úprav v prostřed-
ní části. Ta zůstává i podle názvu FLAT, jednoduše plochá. 
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5.a. 04 - Virtuální brýle: 

 

Výsledný návrh virtuálních brýlí s LCD panely, které slouží jako jeden 
z prvků celého stereo systému, byl původně tématem předdiplomního 
projektu předcházejícímu této diplomové práci.  

         

Obr. 34.  Původní podoba virtuálních brýlí z předdiplomního projektu (perspektivní pohled) 

Na základě věcných připomínek a zkušeností, byl původní návrh pře-
pracován a pozměněn do nové, účelnější a do celého konceptu lépe zapada-
jící formy. Důraz byl kladen  hlavně na robustně působící provedení, sofistiko-
vanější vzhled a dostatek prostoru pro umístění elektroniky a LCD displejů 
v oblasti před očima. Více se návrhu věnuji v kapitole  Ergonomie. 

Obr. 35.  Inovovaný design virtuálních brýlí  (perspektivní pohled) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36. Inovovaný design virtuálních brýlí  (perspektivní pohled)  
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5.b Výsledný návrh:  

 

Výsledný návrh do značné míry vychází z varianty 03 – FLAT, která je  
cíleným výsledkem celé práce. Cílem na počátku bylo vytvořit tvarově jedno-
duchý a pro uživatele přívětivý přístroj, který bude schopný  obsluhovat bez 
obtíží i méně technicky znalý jedinec.  

Základem celého přístroje, je jednoduchý tvar vzniklý vytažením pro-
filu, který vychází z podstaty umístění dvou rovnocenných čoček  vedle sebe.  

Další část, která významně ovlivní celkový vzhled, je displej. Ten byl 
zvolen jako výklopný a to na horní části. Ve vypnutém stavu je celý panel 
sklopený a zapuštěný, což umocňuje již tak čistou tvarovou formu celého 
přístroje. Otevření panelu se provádí jednoduchým stisknutím v jeho pravém 
horním rožku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37. Výsledný návrh ve složeném a rozloženém stavu (perspektivní pohled) 



 43 

 

 

 

Ve druhé polovině horní části je 
zapuštěný  dálkový ovladač. Má stejnou 
velikost jako výklopný panel a je možné 
ho při natáčení nechat nebo vyjmout a 
mít bokem.  

 

Obr. 38. Odklopený panel a vyjmutý dálkový ovladač 

Zapnutí kamery probíhá 
jednoduše. Na horní straně je spínač, 
který ovšem nereaguje na tlak, ale je 
odporový. To znamená k jeho aktivaci se 
jej stačí dotknout prstem a spojit tak oba 
kovové dílky. Pro zapnutí kamery stačí 
přiložit prst na spínací tlačítko a 
současně stisknout červené, nahrávací.  

Při vypínání je postup stejný, jen je 
zde časový interval, čili jen je potřeba 
červené tlačítko držet po dobu 3 až 5          
sekund. Toto chrání proti nechtěnému               
vypnutí. Tímto jsem nahradil původně 

Obr. 39. Zapínání / Vypínání           zamýšlenou krytku.  

 

 Tu jsem nahradil i v části přední. 
Ochranu čoček proti poškrábání řeší 
jednoduchý a osvědčený způsob 
protisměrných lamel. Ovládány jsou 
pomocí mechanického přepínače na 
levém předním boku. 

 

 

Obr. 40. Mechanický přepínač lamel krycích čočky.   
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5.c Barevná provedení:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 41. Barevné provedení White/Gray - original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 42. Barevné provedení Lavender  
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Obr. 43. Barevné provedení Gray   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 44. Barevné provedení White  
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6. Ergonomie   

 

6.a Tělo, uchopení, vyvážení: 

Jelikož tělo přístroje je symetrické v obou osách a hmotnosti prvků 
v přední i zadní části jsou srovnatelné, tělo kamery je pro manipulaci ideálně 
vyváženo. 

 

Obr. 45. Ergonomie uchopení (perspektivní pohled) 

 

6.b Ovládací prvky:  

Při volbě ovládacích prvků byla možnost volit mezi klasickými mecha-
nickými tlačítky, tlačítky formou tlakových mikrospínačů pod rovným povr-
chem, dotykovým displejem případně dálkovým ovládáním. Toto by nám 
ulehčilo zejména práci na stativu. Dálkové ovládání je možné přidat 
jednoduše, po zabudování příjmacího čipu do těla kamery. To je voleno jako 
součást horního panelu kamery ve složeném tvaru a je také odnímatelné. 

Umístění tlačítek je záměrně směrováno do oblasti na zadním panelu, 
po pravé straně. V tomto místě máme totiž vše doslova „pod palcem“. 
Veškeré funkce kamery jsme schopni ovládat právě palcem z tohoto místa. 
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Obr. 46.  Náhled na oblast ovládacích prvků (perspektivní pohled) 

 

6.c Displej  

Displej je volen LCD o velikosti 42 x 30 mm a rozlišení 320 na 240 
obrazových bodů při 16-ti milionech barev. Čili na takové ploše je zobrazení 
poměrně jemné. Běžně budeme LCD sledovat při mírně pokrčené ruce před 
sebou ze vzdáleností pohybující se v rozmezí okolo 30 až 50 cm. Maximální 
vzdálenosti při natažené ruce, například při využití polohového senzoru, kdy 
můžeme kameru otočit a filmovat i s kamerou vyzdviženou nad hlavou, je cca 
70 cm.  

Pozorovací úhel displeje je jako u běžných LCD. Můžeme tak počítat 
minimálně 45-ti stupňové vychýlení na každou stranu a to jak v horizontální, 
tak ve vertikální rovině. V praxi to znamená, pokud držím kameru 40 cm před 
sebou, mohu si ji dovolit vychýlit o 40 cm do strany a stále mohu sledovat 
nahrávanou scénu. 

  

 

 

 

 

Obr. [47.] Ilustrační obrázek pozorovacích úhlů LCD displejů 
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6.d Okulár 

Ten slouží jako alternativa k LCD panelu. Je umístěn na levé zadní části. 
Celá koncepce dovoluje držet kameru v ruce, mít palec na ovládacích prvcích 
a současně sledovat scénu přes okulár, čili mít kameru přiloženou k pravému 
oku. Jak levá tak pravá část celého těla mají půlkruhový průřez, můžeme 
takto nahrávat bez jakýchkoliv kompromisů a omezení. 

 

Obr. 48. a 49. Práce s kamerou při využití okuláru  (perspektivní pohledy) 

 

 

6.e Virtuální brýle  

Obr. 50. Virtuální brýle 
   

Virtuální brýle jsou podstatnou částí celého systému. Kromě designér-
ských aspektů, jako příslušnost finálnímu návrhu kamery a dalších bodů, jsou 
na ně kladeny požadavky i ergonomické. Jelikož jsou brýle určeny pro sledo-
vání nahraných videí a nafocených obrázků a to jak přímo z kamery, tak při 
případném napojení na samotný počítač, můžeme počítat s poměrně častým 
využitím.  

Jsou vybaveny dvěma zabudovanými LCD displeji, každý s rozlišením 
800 na 600 obrazových bodů, což je dostačující pro normu PAL a současně 
jsou tyto parametry použitelné i pro práci na počítači. Samotné prohlížení 3D 
záznamů, stříhaní a editace videa, ale i použití mimo tuto oblast, jako hry a 
různé simulace.  
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Jelikož lidské oko dokáže zaostřit až od vzdálenosti několika cm, (podle 
jedince obvykle 7 až 10 cm), bývají takovéto brýle osazeny korekční čočkou 
před samotnými displeji. Sledovatelnost už je pak v takovém případě 
v pořádku. 

Správné usazení brýlí na obličej zajišťuje vybrání v oblasti nosu. Tvar 
vnitřního profilu, do značné míry kopíruje křivky  

 

 

   

Obr. 51. – 54. Ergonomické pohledy s nasazenými brýlemi (perspektivní pohledy a pohled z hora) 

 

 

 

Nahraný snímek je možné si ihned přehrát 
na displeji nebo s připojením brýlí. 

Obr. 55.  Prohlížení videa pomocí brýlí  
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7. Technické informace 
 
 
7.a Tělo kamery, použité materiály 
 

• Tělo kamery 
o plast, v oblasti úchopu potáhnutý pryžovou vrstvou pro lepší a 

kontrolovanější držení 
 

• Spojovací materiál 
o jednoduchý zaklapávací mechanismus přímo na výliscích, 

podpořený kovovými šrouby  
 

• Popruhy a řemínky 
o textilní pásy, výstelky, syntetická kůže  

 
 
 
7.b Optická soustava 
 

 
V počátečních fázích zavádění této technologie na trh, je pro tuto 

specifikaci přístroje, (masivnější rozšíření a získání si obliby mezi běžnými 
uživateli), vhodné volit jednoduchou a spíše nenáročnou optickou soustavu. 
Optické přiblížení do hodnoty maximálně trojnásobného přiblížení a důraz 
klást spíše na možnost co největší širokoúhlosti. Ta umožňuje udělat záběr 
z jednoho místa do mnohem větší šířky, čili toto nám pomůže například 
v menších místnostech, kdy by se nám za normálních okolností nevlezla 
vybraná scéna do záběru celá. Toto je volba i s přihlédnutím k tomu, že 
prostorový dojem je nejzřetelnější zejména na kratší vzdálenosti. 
 

 

Vzdálenost obou čoček je volena 46 mm. Platí zde obecná zásada, čím 
větší „separace“ obou soustav, tím výraznější prostorový efekt dostáváme při 
pozorování. 50 mm je vzdálenost která byla postačující i pro mnohem 
rozměrnější stereo 3D CAM Toshiba, zmíněnou v této práci v kapitole 
„Historie a vývoj“ na straně 23. 
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Rozdíl mezi režimy WIDE-ANGLE (širokoúhlý) a TELEPHOTO (dálkové záběry) 

 

Obr . [56.] WIDE-ANGLE  - širokoúhlý režim  

 

Obr. [57.] TELEPHOTO – režim dálkového záběru  

 

Obr. [58.] Schéma zvolené optické soustavy (délka 54 mm a ø filtru 27 mm, koncový ø 16 mm 

Závěr: 

Dvě optické soustavy umístěny vedle sebe ve vzájemné vzdálenosti 46 
mm. Potřebný prostor pro každou z těchto soustav, je vymezen myšleným 
komolým kuželem o podstavách průměru filtru 27 mm a druhou podstavou 
16 mm a celkové délce 54 mm. Jedná se o soustavu s trojnásobným optickým 
přiblížením a jejíž rozměry i parametry jsou plně vyhovující naší koncepci.    
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7.c Displej 

 
Zvolený displej je typu LCD, 

výklopný s celým panelem, s kloubem 
ve spodní části. 

 
Rozměry panelu do kterého je 

displej zasazen jsou 46 x 40 x 4 mm.      Obr. [59.] LCD panel  

 
Samotný LCD má rozměry zobrazovací plochy 40 x 30 mm ( při rozlišení 

320 x 240 obrazových bodů, což odpovídá 76 800 pixelů). Barevná hloubka 
běžná u těchto displej je 16 milionů barev. 
 
 
7.d Elektronika, vnitřní uspořádání 

 
Snímací čipy jsou typu CCD (Charged coule 

Device), schopné zaznamenat každý zvlášť video ve 
formátu PAL (Phase Alternating Line), čili 720 x 486 
bodů při frekvenci 25 snímků za vteřinu.  

 
Celkové vnitřní uspořádání je do značné míry 

ovlivněno umístěním a velikostí optické soustavy. 
V horní části bude umístěn vyklápěcí panel 
s displejem a v části spodní je prostor pro 
akumulátor, který bude skrytý v těle kamery. 
V zadní části je prostor pro okulár a ovládací prvky. Obr. [60.] Snímací CCD čip  

Rozmístění dalších částí je víceméně předurčeno  
tímto rozvržením.  
 
 
7.e Akumulátor  

Akumulátor je pro tuto studii volený jako 
integrovaný v těle přístroje a současně jednoduše 
výměnitelný. Nyní krátce k historii Li-Ion článků. 

První experimenty s lithiovými bateriemi 
zaznamenal G.N.Lewis už v roce 1912, tehdy ještě 
nenabíjecí. V počátcích byly tyto články dosti 
nestabilní a stávalo se že často i explodovali.   Obr. [61.] Li-Ion akumulátor 
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Pokrok přišel v okamžiku, kdy bylo chemicky velmi nestabilní kovové 

lithium nahrazeno kysličníkem kobaltu a lithia (LiCoO2). První akumulátory  
Li-ion prodávala firma Sony až v roce 1991. 
 
Výhody Li-Ion článků 
 V poslední době nacházejí uplatnění na téměř všech místech, kde je 
potřeba dobíjecí zdroje. Oproti ostatním Ni-Cd a NiMH článkům zaznamenává 
lithiový článek výhodu zejména v porovnání kapacity a hmotnosti. Poměr 
akumulované energie a váhy článku je u tohoto chemického složení velice 
příznivý.  
Jedinou nevýhodou těchto článků je potřeba elektronické ochrany při 
nabíjení a vybíjení,abychom se drželi v mezích maximálního napětí u nabíjení 
a zároveň nám napětí nekleslo pod stanovenou mez. Toto je tedy zajištěno 
zmíněnou ochranou na každém jednotlivém článku 
 Provozní podmínky pro provoz Li-Ion akumulátorů jsou obdobné jako u 
NiMh a NiCd, jak co se týče provozních teplot, tak i použitelných proudových 
zátěží. 
 
Zhodnocení: 

Akumulátory Li-ion jsou pro napájení přístrojů s malým a středním 
odběrem ideální zdroj energie. Jsou malé, lehké a přitom dostatečně 
výkonné. Mají malé samovybíjení a jednoduše se nabíjejí. Do tohoto 
konceptu zapojíme Li-Ion akumulátor s kapacitou 16OO – 2500 mAh. 
Rozměry 45 x 40 x 8 mm celkové hmotnosti pohybující se okolo 40 gramů. 
Samozřejmostí je připojení na síťový zdroj a současně se počítá se i s 
externím dobíjecím dokem, který umožní nosit s sebou jednu či více nabitých 
baterií navíc.  
 
 
 
7.f Paměťová uložiště 

 
o Harddisk  
o Paměťová karta  

7.f.i Vlastní harddisk (HDD) 

HDD se dnes začíná stávat standardem hned z několika důvodů. 
Analogové pásky (VHS, SVHS, video8) jsou dnes pro běžné použití 
jednoznačně na ústupu a jejich nástupce – digitální pásky (Hi-8, digital8          
a miniDV) čeká zřejmě to samé. Další možností je záznam na optické média, 
zejména DVD.  
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Výhodou je možnost neustále s sebou 

nosit dostatečné množství paměti, ovšem 
jednou vypálený film už nemůžeme zpětně 
editovat. Vypalovací mechanika je taktéž 
citlivá na zacházení. Z těchto hledisek se jeví 
ideální záznam na HDD s dostatečnou kapa-
citou. Jedinou nevýhodou je mechanická 
náchylnost k otřesům, což lze řešit větší 
vyrovnávací pamětí.  
       
            
         Obr. [62.] Mini Harddisk  
 

Výhodou harddisků je větší kapacita oproti kartám a DVD společně s 
vyšší rychlostí při čtení a zápisu, dále možnost přepisu a uprav nahraných 
filmů.      

7.f.ii Paměťová karta 

Zvolena karta CompactFlash ( CF )  

Paměťové karty CompactFlash jsou jedny z nej- 
lépe navržených a přitom nejstarších flash médií. 
Jsou uznávaným standardem pro poloprofi a profi 
modely digitálních fotoaparátů. Mají řadu výhod, 
zejména dostupnost, ale hlavně velikost kapacity. 
V současnosti jsou hodně rozšířené. Jejich tech-
nologický strop je 128 GB. Výhodou je i velká rych-
lost čtení a zápisu a snad jediná nevýhoda, spojená         Obr. [63.] Compact Flash karta 
s celkovou robustností karty, jsou její větší rozměry  
oproti ostatním paměťovým kartám. 

CF karty se vyskytují ve dvou variantách. Typ I a typ II. Funkčně jsou 
shodné, rozdíl je jen v tloušťce, typ I má rozměry 43 x 36 x 3.3 mm a typ II má 
rozměry 43 x 36 x 5 mm. Typ II vznikl jako vysoko kapacitní alternativa k typu 
I v době, kdy se zdálo, že větší kapacitu nelze do typu I vměstnat. Toto 
očekávání se nakonec naštěstí nenaplnilo a zůstaly oba typy.  

Pokud jde o rychlost čtení a zápisu mezi přístrojem a kartou, stupnice 
rychlostí je shodná se stupnicí rychlostí CD-ROM a DVD mechanik. Rychlost 1x 
odpovídá zhruba 150 kB/sec - rychlosti audio-CD. Dnes jsou dostupné  ultra-
rychlé karty s rychostí zápisu 144x. Z udávané rychlosti v praxi dosáhnete 
hodnot okolo 60-80% z údajů udávaných výrobcem. 
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Zhodnocení: 

 
Dnes jsou běžné kapacity harddisků od 20 do 40 GB, výjimečně až do   

100 GB. Stereo kamera by měla mít k dispozici prostor, alespoň 30 GB. To 
postačuje pro záznam až 36 hodin mono a 18 hodin stereozáznamu ve 
standardním rozlišení PAL formátu 720 x 576 při 25 snímcích za vteřinu 

Podpora paměťových karet CF slouží jako doplňující úložné médium.  
 
 
 
7.g Ovládací prvky 
 
Výhody a nevýhody jednotlivých ovládacích systémů 

 

• Tlačítka 
o U mechanických tlačítek je patrný stisk a potvrzení. Lze pracovat 

i při vypnutém displeji a máme možnost „nahmatání“ tlačítka i 
bez vizuálního kontaktu. 

 

• Tlakové, odporové či teplotní mikrospínače 
o Mají méně přesné ovládání, ovšem jsou elegantní. 

 

• Dotykový displej 
o Odpadá potřeba mechanických ovládacích prvků, naopak jsou 

vyšší nároky na technologii výroby displeje a při častém 
používání jsou viditelné otisky prstů. S velkými prsty a za nižších 
teplot či v rukavicích nás čeká horší ovladatelnost. 

 

• Dálkové ovládání 
o je možné pracovat i mimo dosah 

kamery, bez potřeby manipulace 
s přístrojem, např. na stativu, je to 
doplňkové příslušenství. 

 
 

Obr. 64. Dálkové ovládání 

 
Zhodnocení: 
 S ohledem na praktičnost a jednoduchost ovládání, částečně i z důvodu 
designérských, jsem zvolil klasická, jednoduchá mechanická tlačítka.  
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7.h Komunikace s okolím, porty 

 
Vstupy / výstupy 

 
o mini USB (USB 2.0) – v dnešní době je téměř standardem jakých-

koliv elektronických zařízení pro datovou komunikaci. Současně 
poslouží pro připojení virtuálních brýlí s LCD panely. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. [65.] mini USB port (kabely)   Obr. [66.] mini USB port (zdířka) 

 
 
o FireWire – obdoba USB, ovšem výrazně rychlejší, větší 

budoucnost 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. [67.] FireWire port (kabel)   Obr. [68.] FireWire port (zdířka) 

 
 
o napájecí konektor 
 
 

 
 
 

Obr. [69.] DC napájecí konektor (kabel)  Obr. [70.] DC napájecí port(zdířka) 

 
 
o slot pro CF kartu – zdířka pro kartu o rozměrech 43 x 36 x 5 mm 
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7.i Senzor polohy 

 

Otočení vzhůru nohama řeší senzor polohy. V běžné poloze můžeme 
sledovat nahrávaný obraz tehdy, pokud držíme kameru před sebou v úrovni 
či pod úrovní očí.  

Jsou ovšem i případy, kdy bychom rádi točili, ale před námi je jakákoliv 
překážka, například stojíme v davu lidí, nebo vyšší zeď a my chceme přesto 
kontrolovat, co máme právě v záběru. Jediné co nám v takové situaci zbude, 
je natáhnout ruce i s kamerou nahoru. Naštěstí díky jednoduchému tvaru 
můžeme kameru otočit vzhůru nohama a vyklopit displej směrem k nám, 
dolu. Právě pro tyto účely nám poslouží senzor polohy. Reaguje na natočení 
kamery, jednoduše ve dvou polohách. Postará se nám o to, že pokud kameru 
zmíněným způsobem otočíme, jen se nám analogicky přehodí obrazy pro levé 
a pravé oko.  

Nahrávaný obraz tedy bude zaznamenaný stejně, jakobychom jej 
nahrávali ve standardní poloze.  

Snímač reaguje stejně po celou dobu nahrávání jednoho souvislého 
záběru, takže jakmile spustíme nahrávání, poloha je zaznamenávaná stejně, i 
když kameru v průběhu jakkoliv přetáčíme, a to až do doby, než zahájíme 
nové nahrávání.  

Tímto se vyhneme samovolnému přepínání například na horské dráze  
tomu, že se nám v otočce vzhůru samovolně přepne. Pokud tedy shrneme 
funkci polohového snímače, je zde proto, pokud kameru otočíme (displejem 
dolů), nahrajeme naprosto stejný obraz jako bychom nahrávali normálně. 
nikoliv vzhůru nohama. 
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8. Závěr: 
 

Cílem tohoto projektu bylo využít v dnešní době silného rozvoje 
v oblasti informačních technologií a současně posunout kupředu možnosti  
zábavního průmyslu.  

 
Poskytnout uživateli komfort pravého trojrozměrného obrazu.  
 
Tento princip se hojně využívá například v NASA, objevuje se a pomáhá 

i v lékařství, vojenském průmyslu, velký potenciál má filmařský průmysl, 
samozřejmostí je odvětví herního průmyslu a mnoho dalších oblastí, které jen 
čekají na  větší podporu výrobců těchto zařízení.  

Právě ona nedostatečná podpora přehrávacích a záznamových zařízení 
držela tuto metodu dlouhou dobu při zemi se všemi jejími pozitivy a klady. 

Dnešní doba a technický pokrok přeje novým možnostem a uživatelé se 
tak stávají více a více náročnými. 

V souvislosti se silným vývojem techniky, ony překážky, které dříve 
bránili dalšímu vývoji v této oblasti postupně padají.  

 

Stereo systém teerio – videokamera a virtuální brýle, které vznikly 
jako produkt této práce, má z mého pohledu všechny podstatné předpoklady, 
zaujmout pozici prvního 3D zařízení svého druhu a zapsat se tak jako zažízení, 
které celou tuto metodu uvedlo a začalo psát novou kapitolu zábavního 
průmyslu. 
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10. seznam příloh 

 

 

[1] designérský poster 

[2] technický poster 

[3] ergonomický poster 

[4] sumarizační poster 

[5] modely (1:1)  

a)  kamera 

c) virtuální brýle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


