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CCD
• Charge-coupled device
• CCD kamery mají čip z stovek tisíc až miliónů 

pixelů



Pixel
• Pixel = picture element (obrazový element)
• Nejmenší kousek digitálního obrázku



Pořizování snímku
• CCD kamera pořizuje snímek tak, že světelný vzor 

přemění na číselný vzor

• Čím větší jasnost, tím vyšší číslo je danému pixelu 
přiřazeno (nenechte se zmást příkladem níže, ten je 
přesně obráceně, souvisí se zadáním úkolu)

• Bavíme se nyní pouze o šedotónových obrázcích 
(“černobílé”)!



Příklad
• Předpokládejme, že kamera umí přiřadit čísla od 0 do 

255 různým úrovním jasu (přesněji různým odstínům 
šedi)

• Pixelu, na které nedopadá žádné světlo, bude 
přiřazena hodnota 0 (tedy černá barva)

• Pixelu, na které dopadá nejvíce světla, bude přiřazena 
hodnota 255 (bílá barva)

• Pixelům, na které dopadá světlo (nejsou černé), ale je 
méně jasné než bílé pixely, budou přiřazeny 
odpovídající hodnoty mezi 0 až 255, mluvíme o 
úrovních šedi



Barevný obraz
• Pro pořízení bareného snímku je potřeba pořídit snímků 

hned několik, každý přes různý barevný filtr

• Každý filtr propustí jen určitou barvu

• Například červený filtr propustí jen červenou barvu

• Data z pixelů osvětlených přes červený filtr ukáží 
zastoupení červené ve snímaném objektu, dostaneme 
podobný číselně zakódovaný obrázek, jako pro šedotónový 
obraz

• Data ze všech filtrů se pak zkombinují na počítači a 
můžeme tak vidět původní zastoupení barev foceného 
objektu



Úkol
• Budeme mít k dispozici 5 různých odstínů šedi:

•  

•  

Vaše CCD kamera pořídila snímek a ten uložila do paměti. Vy 
obdržíte záznam z paměti a vaším úkolem je sestavit 
obrázek, který kamera pořídila. Pamět se skládá z několika 
sloupečků!

• Sloupečky, kde se nachází písmeno a číslo (např. A1, C8…) 
značí pozici pixelu

• Sloupečky, kde se nachází pouze číslo, značí hodnotu 
pixelu – odstín šedi
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