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Tantárgytematika

– Fénytani és színtani alapok, színterek
– Videojel komponensei (világosságjel, színkülönbségi jel)
– Videojel digitalizálásának kérdései
– Interpolálás, decimálás, szűrés
– SD, HD és UHD képformátumok, és technikai paraméterek
– Videótömörítési eljárások alapjai
– Professzionális és stúdiótechnikai célú tömörítési eljárások

(DV, MPEG-2, MPEG-4 AVC, HEVC, stb.)
– Videokamerák felépítése, funkciói, optikai képalkotási alapok
– Elektronikus képérzékelők (CCD, CMOS)
– Képfeldolgozási folyamatok a kamerában
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Tantárgytematika

Videotechnika - Gyakorlat: kb. 3 db egyenként 3 órás
gyakorlat a félév második felében

– MATLAB-os képfeldolgozási gyakorlatok: interpolálás,
decimálás, szűrés, kvantálás, transzformációs kódolások,
képtömörítések alapjai

– Videotömörítési eljárások vizsgálata (szubjektív elemzéssel,
ill. objektív metrikák segítségével) (FFMPEG)
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Követelmények

– 1 nagy zárthelyi a félév közepén
– Írásbeli vizsga
– Érdemjegy: 1/3 x ZH jegy + 2/3 x Vizsga jegy
– Használható jegyzet: EZ és Charles Poynton: Digital Video

and HDTV - Algorithms and Interfaces

Videotechnika 4



Mit akarunk, és miért ?

– Mozgóképformátumok összetevői
• képméret (felbontás, raszter)
• képváltási (frissítési) frekvencia
• színes képpont ábrázolásának módja (színtér,

színkomponensek)
– A két fő feladat:

• Olyan képformátum létrehozása, amellyel biztosítható, hogy a
néző számára nyújtott képminőség az eredetitől
megkülönböztethetetlen legyen

• Ehhez olyan forráskódolás, amely csak ”észrevehetetlen”
hibákat eredményez a dekódolt képen (kompromisszum)

– Az emberi látás számára kell ”hibátlan” látványt biztosítani:
ehhez ismerni kell az emberi látás legfontosabb tulajdonságait
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Professzionális (pl. stúdió) célok

– Valós idejű (vagy gyorsabb), késleltetésmentes továbbítás, és
feldolgozás

– Transzparens minőség
– A képminőség több utófeldolgozási lépés után sem romolhat
– Többgenerációs kódolás-dekódolás, ill. utófeldolgozással

szembeni transzparencia
– Igény: tömörítetlen video adat, veszteségmentes tömörítés,

vagy transzparens professzionális veszteséges tömörítési
eljárások
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Látható spektrum

A látható fény és a színek

– Az emberi látórendszer (HVS: Human Visual System) az
elektromágneses spektrumnak csak egy egészen keskeny
részét képes érzékelni:

• az ultraibolya (ibolyán túli) és az infravörös (vörösön „inneni)
sugárzás közötti kb. 400 és 700 nm közé eső hullámhossz
tartományt.

– A különböző hullámhosszúságú fénysugarakat a HVS
különböző színekként érzékeli.

– Több főszínt különböztetünk meg:
• sötétkék, enciánkék, zöld, sárga, narancs, vörös, bíbor.
• A fehér (és a szürke) fény ezeknek a színeknek a keveréke.
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Látható spektrum

A látható fény és a színek

– a legrövidebb hullámhosszúságú fény a kék,
– a legnagyobb hullámhosszúságú a vörös fény.
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Szem felépítése
– A látószerv gyűjtőnév,

beleértendő a szem, a
látóidegek és az agy azon
részei, melyek a fényingert
ingerületté alakítják át.

– A szemgolyó igen
bonyolult felépítésű, itt
most csak a
fényérzékeléssel
kapcsolatos
alkotóelemeivel
foglalkozunk.

– A pupillán áthaladó
fénysugarakat a
szemlencse gyűjti össze
és fókuszálja a retinára
(ideghártyára), ahol
fordított állású,kicsinyített,
valódi kép keletkezik.
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Csapok és pálcikák szerepe

Nappali és éjszakai látás

– Nappali látás (photopic):
csapokkal, ezek 3 típusa
(L,M,S) biztosítja a
színérzékelést

– Éjszakai látás (scotopic):
pálcikákkal - a nappali látás
láthatósági függvényének
maximuma eltolódik a kék
árnyalatok irányába
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Csapok és pálcikák szerepe

Csapok és pálcikák
elhelyezkedése

– Csapok: A retina közepén
nagy sűrűségben

– Pálcikák: A retina szélén - a
periferikus látásért is
felelnek, érzékenyebbek,
gyorsabbak, ezért a fúziós
frekvencia a perifériás látás
esetében magasabb

Videotechnika 11



Szem felépítése

Vakfolt kísérlet

– Rajzolj egy, az alábbihoz hasonló ábrát! A pont és a kereszt
távolsága kb. 15 cm

– a jobb szemedet becsukva fókuszálj a bal szemeddel a
keresztre

– tartsd az ábrát kb. 50 cm-re a szemedtől, és lassan közelítsd
– egy adott távolságnál a bal oldali pont eltűnik
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Láthatósági függvény

Értelmezése:

– Láthatósági függvény az azonos intenzitású, de eltérő
hullámhosszú fény hatására a szemben keletkezett fényérzet
a láthatósági függvény szerint változik.

– A láthatósági függvény nagyon sok ember látásának átlagos
érzékenységét tükrözi.

– A görbe maximuma kb. 550 nm hullámhossznál van.
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Láthatósági függvény

Értelmezése:

– Láthatósági függvény az azonos intenzitású, de eltérő
hullámhosszú fény hatására a szemben keletkezett fényérzet
a láthatósági függvény szerint változik.

– A láthatósági függvény nagyon sok ember látásának átlagos
érzékenységét tükrözi.

– A görbe maximuma kb. 550 nm hullámhossznál van.
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A HVS csapjainak érzékenysége
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Érzeti és pszichofizikai jellemzők
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Érzeti és pszichofizikai jellemzők

Érzeti jellemzők

– Érzékszerveinkkel érzékeljük, a "‘mérőeszköz"’ a HVS
– Tisztán szubjektív mennyiségek

Pszichofizikai jellemzők

– Optoelektromos érzékelőkkel mérjük
– A fényforrás és az érzékelő közötti fényátviteli (optoelektromos

átviteli) függvény megfelel a láthatósági függvénynek

Fizikai jellemzők

– Optoelektromos érzékelőkkel mérjük
– Tisztán radiometriai mennyiségek, függetlenül az emberi látás

tulajdonságaitól
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Fizikai jellemzők

Radiometria

– Optoelektromos érzékelőkkel mérjük
– Az optikai sugárzás mérésével foglalkozik
– Optikai sugárzás: Az 1 nm hullámhosszú röntgensugárzás és

a kb. 1 mm hullámhosszú rádióhullámok közé eső spektrum

Radiometriai mennyiségek

– Sugárzott teljesítmény (flux) [W ]

– Sugárerősség [Wsr−1] - egységnyi térszögbe (1 szteradián)
sugárzott fényteljesítmény

– Besugárzott felületi teljesítmény [Wm−2] - egységnyi felületre
eső fényteljesítmény

– Sugársűrűség [Wsr−1m−2] - egységnyi térszögbe kisugárzott,
egységnyi felületre eső fényteljesítmény
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Pszichofizikai jellemzők

Fotometria

– A látható (kb 400-700 nm) hullámhossztartomány mérésével
foglalkozik

– Az optoelektromos átalakító átviteli függvénye megfelel a
láthatósági függvénynek

Radiometriai és fotometriai mennyiségek kapcsolata

– Fotometriai mennyiségek: Fényáram (luminous flux),
fényerősség (luminous intensity), megvilágítás (illuminance),
fénysűrűség (luminance)

Radiometriai mennyiség Mértékegység Fotometriai mennyiség Mértékegység
Sugárzott teljesítmény (Φe ) W Fényáram (Φv ) lm (lumen)
Sugárerősség (le ) Wsr

−1 Fényerősség (lv ) cd (candela)
Besugárzott felületi teljesítmény (Ee ) Wm

−2 Megvilágítás (Ev ) lx (lux)
Sugársűrűség (Le ) Wsr

−1
m
−2 Fénysűrűség (Lv ) cdm

−2 (nit)

Videotechnikai szempontból a legfontosabb fotometriai jellemző a
fénysűrűség (luminance).
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Mértékegységek, példák

Lumen, lm
Egy monokromatikus, 540x1012 Hz frekvenciájú, és
1/683 W sugárteljesítményű fénysugár fényárama 1
lumen. (A 540x1012Hz közelítőleg megfelel az 555
nm-es hullámhossznak.)

Candela, cd
Pontszerű, 1 lumen fényáramú fényforrás 1 steradián
térszögbe eső fényerőssége 1 cd. Példa: Egy átlagos
gyertya fényerőssége 1 cd. Egy 25 W-os kompakt
fénycső fényárama kb. 1700 lm. Ha a fénycső
egyenletesen sugároz minden irányban (pontforrás)
akkor a fényerőssége 135 cd. Ha ugyanezen
fényáram egy 20 fokos szögben fókuszált sugárban
terjed, akkor ennek fényerőssége kb. 18000 cd
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Mértékegységek, példák

Lux, lx
1 lm fényáramú fényforrás 1 m2 felületre
egyenletesen beeső megvilágítása 1 lux.

cd/m2, nit
1 cd fényerősségű fényforrás 1 m2 felületre
egyenletesen beeső fénysűrűsége 1 nit.
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Pszichofizikai jellemzők
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Érzeti jellemzők - világosság

Brightness
A látásérzet azon jellemzője, amelyet az vált ki, hogy
egy felület több, vagy kevesebb fényt bocsát ki (vagy
úgy tűnik, mintha több, vagy kevesebb fényt
bocsátana ki) - a világosság, mint érzeti jellemző
szoros kapcsolatban áll a fénysűrűséggel (lásd
később)

Lightness
Azonos megvilágítási körülmények között egy adott
felület világossága egy fehér felülethez képest.
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Érzeti jellemzők - színezet és színezettség

Színezet (hue)
A látásérzet azon jellemzője, melynek eredménye
végső soron a színek megnevezése (piros, sárga,
stb.)

Színezettség (colorfulness)
A látárérzet azon jellemzője, mely azt jellemzi, hogy
egy adott színinger többé vagy kevésbé kromatikus
(színezettel rendelkezik) Akromatikus színinger:
fekete-szürke-fehér

Chroma
Egy felület színezettsége egy azonosan megvilágított
fehér felület világosságához képest. (relatív
színezettség)

Telítettség (saturation)
Egy felület színezettsége a saját világosságához
viszonyíva.
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Érzeti jellemzők kapcsolata
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Érzeti jellemzők

Fúziós frekvencia és a villogás

– Fúziós frekvencia: színingerek változásának az a frekvenciája,
amely felett a világosság, ill. az érzékelt szín változása már
nem észlelhető

– Villogás: a fény-, vagy színinger gyors változása által keltett,
általában kellemetlen benyomást értjük, ha a váltakozás
frekvenciája néhány Hz-nél nagyobb, de a fúziós frekvencia
értékét még nem éri el
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A láthatósági függvény (nappali)
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A HVS csapjainak érzékenysége
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A CIE RGB összehasonlító színmérő

CIE: Commission internationale de l’éclairage / International
Commission on Illumination
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A CIE RGB színösszetevő függvények
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A CIE XYZ színtér

A CIE XYZ megalkotásának követelményei

– Ne legyenek negatív értékek
– A z̄(λ) összetevő nulla értékű 650 nm fölött
– A ȳ(λ) megegyezik a láthatósági függvénnyel (V (λ)) - így az

Y koordináta a fénysűrűség összetevő
– Az X = Y = Z színkoordináta az egyenlő energiájú fehéret

jelenti

A CIE XYZ koordináták számítása a CIE RGB koordinátákból

– Lineáris transzformáció útján

Videotechnika 31



A CIE XYZ színösszetevő függvények
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A CIE XYZ színösszetevő függvények
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A CIE xy koordináta rendszer

A CIE xy koordináták származtatása
x = X

X+Y +Z és y = Y
X+Y +Z

A CIE xy színháromszög
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A CIE xy koordináta rendszer

A CIE xy koordináták származtatása
x = X

X+Y +Z és y = Y
X+Y +Z

Az E fehér (x = 1
3 ,y = 1

3 ) és a CIE RGB alapszínek helye
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A CIE xy koordináta rendszer

A CIE xy koordináták származtatása
x = X

X+Y +Z és y = Y
X+Y +Z

Planck görbe (Planckian locus - feketetest sugárzás)
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Színek spektrális és érzeti azonossága

Izokrom, metamer, és heterokrom színek

– Izokrom színek: azonos a spektrális eloszlásuk, így azonos
színingert is keltenek.

– Metamer színek: bár a spektrális eloszlásuk nem azonos,
ennek ellenére azonos színingert keltenek.

– Heterokrom színek: különböző színingert keltenek, így a
spektrális eloszlásuk sem azonos.
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Világosság adaptáció

A látás fénysűrűség tartománya

– Teljes fénysűrűség tartomány átfogás (éjszaka sötétje - direkt
napfény): kb. 10 000 000 : 1

– Ezen belül adaptáció:
• A pupilla zárásával (gyors)
• A látóreceptorok fotokémiai adaptálódásával (lassú)
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Világosság adaptáció

A látás fénysűrűség tartománya

– Egy adott megvilágítási körülményre adaptált látórendszer
statikus fénysűrűség érzékelési tartománya kb 100:1 (egy
adott érzékelt jeleneten belüli szemmozgás során a pupilla
összehúzódása/kitágulása kb. 5x-ére növelheti ezt az értéket)

– Képi reprodukció esetében a kiindulási pont az, hogy egy
adott nappali megvilágítási körülményre az adaptált
állapotban, egy képen belüli maximális diffúz fehér
fénysűrűséghez képesti 1% fénysűrűség még érzékelhetőnek
tekinthető (100:1 tartomány), 1% fénysűrűség alatt pedig már
nem érzékelhető.
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Világosság adaptáció, és szubjektív világosság

– Ba: adaptációt
meghatározó
közepes
fénysűrűség,
környezeti
megvilágítás
(adaptációs
szint)

– Bb: adaptált
állapotban
legkisebb
észlelhető
fénysűrűség (kb.
100:1 arány !)
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Kontraszt érzékenység

Def.: Az épphogy megkülönböztethető világosságok aránya
szomszédos felületeken

Befolyásoló hatások

– Szem stabilitása, például:
• 1 helyben áll (fix)
• normál (szem)mozgást végez
• 2 pont között ugrál

– A kontraszt időbeli változása [Hz]
– A kontraszt térbeli változásától
– Eltérő világosságra és színezetre (utóbbira rosszabb)
– Függ az átlagos fényerősségtől, világosnál érzékenyebb

(20- 30-szoros a sötéthez képest)
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Kontraszt érzékenység

Kontrasztérzékenység a környezeti
fénysűrűség függvényében

– A megfigyelő látóterének nagy részét az Y0
fénysűrűségű mező tölti ki, mely
meghatározza a HVS adaptációját.

– A látótér közepén lévő két felület
fénysűrűsége kissé eltérő, Y és Y + ∆Y .
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Kontraszt érzékenység

Kontrasztérzékenység a környezeti
fénysűrűség függvényében

– A Y
Y0

fénysűrűség tartomány széles határok
közötti változtatása mellett a kísérlettel
meghatározható a HVS ∆Y

Y
kontrasztérzékenysége, vagyis, hogy a
környezet fénysűrűségének (Y0)
függvényében mely legkisebb ∆Y

Y hányados
esetében különböztethető még meg a két
szomszédos felület egymástól
(kontrasztérzékenységi küszöb).
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Kontraszt érzékenység

Kontrasztérzékenység a környezeti fénysűrűség
függvényében

– Két dekádnyi fénysűrűség tartományban a HVS
kontrasztérzékenysége 1%

– Ebben a tartományban két felület nem különböztethető meg,
ha a róluk visszaverődő fény fénysűrűségeinek aránya kisebb
mint 1.01

– Ez a konstans arány azt jelenti, hogy ebben a tartományban
(tehát közepes megvilágítási szintek esetén) a fénysűrűség
érzékelés közel logaritmikus

– A normál megvilágítási tartományokon kívül a
kontrasztérzékelés romlik
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Kontraszt érzékenység

Kontrasztérzékenység a környezeti fénysűrűség
függvényében
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Világosság

A szubjektív világosság közelítése a fénysűrűség
függvényében

– Az előzőek alapján a világosságérzékelés a fénysűrűség
függvényében logaritmikus jellemzőket mutat (logaritmikus
X-tengely mentén közel lineáris függvény)

– A pontos közelítést megfelelő hatványkitevőjű
hatványfüggvények adják
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A CIE világosság definíciója (L∗)
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A CIE világosság definíciója (L∗)

A CIE világosság definíciója (L∗)

L∗ =

{(29
3

)3
Y/Yn, Y/Yn ≤

( 6
29

)3

116 (Y/Yn)1/3 − 16, Y/Yn >
( 6

29

)3

– L∗ a fénysűrűség (Y/Yn, relatív fénysűrűség)
hatványfüggvénye, a fekete szint közelében (az Y/Yn = 1,
L∗ = 8 érték alatt) egy módosított lineáris szakasszal.

– L∗ értékei 0 és 100 között vannak, egy szabadon választható
Yn referencia fehér fénysűrűséghez képest
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A CIE világosság definíciója (L∗)

A CIE világosság definíciója (L∗)

L∗ =

{(29
3

)3
Y/Yn, Y/Yn ≤

( 6
29

)3

116 (Y/Yn)1/3 − 16, Y/Yn >
( 6

29

)3

– A Y
Yn

hányados a relatív fénysűrűség (képi reprodukció során
természetesen nem a rögzített jelenet eredeti fénysűrűség
értékeit próbáljuk reprodukálni, hanem egy azzal közel
arányos fénysűrűség eloszlást, melynek maximális
fénysűrűségét a megjelenítő eszköz képességei határozzák
meg

– A teljes görbe jól közelíthető egy Y 0.4 hatványfüggvénnyel
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Kontraszt érzékenység

Def.: Az épphogy megkülönböztethető világosságok aránya
szomszédos felületeken

Befolyásoló hatások

– Szem stabilitása, például:
• 1 helyben áll (fix)
• normál (szem)mozgást végez
• 2 pont között ugrál

– A kontraszt időbeli változása [Hz]
– A kontraszt térbeli változásától
– Eltérő világosságra és színezetre (utóbbira rosszabb)
– Függ az átlagos fényerősségtől, világosnál érzékenyebb

(20- 30-szoros a sötéthez képest)
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Kontraszt környezeti fénysűrűség függése

Stevens-hatás
Növekvő környezeti fénysűrűség mellett ugyanoz észlelt jelenet
észlelt világosság-kontrasztja növekszik. Csökkenő környezeti
megvilágítás mellett a kontraszt csökken. Pl. egy fekete-fehér
fénykép alacsony megvilágítási szint mellett alacsony
kontrasztúnak tűnik, míg pl. nappali megvilágítás mellett nagyobb
kontrasztúnak.
Stevens-hatás: adaptációs szintre vonatkozik

Bartelson-Breneman/surround hatás
Stevens hatáshoz hasonló: csökkenő háttér fényerősség esetén az
érzékelt kontraszt csökken (képen belül pl.)
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Kontraszt környezeti fénysűrűség függése

Stevens-hatás (Bartelson-Breneman hatás) [egyidejű
kontraszt, laterális világosság adaptáció]

Videotechnika 51



Kontraszt környezeti fénysűrűség függése

Stevens-hatás (Bartelson-Breneman hatás) [egyidejű
kontraszt, laterális világosság adaptáció]
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Kontraszt környezeti fénysűrűség függése

Stevens-hatás (Bartelson-Breneman hatás) [egyidejű
kontraszt, laterális világosság adaptáció]
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Kontraszt környezeti fénysűrűség függése

Stevens-hatás (Bartelson-Breneman hatás) [egyidejű
kontraszt, laterális világosság adaptáció]
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Kontraszt környezeti fénysűrűség függése

Stevens-hatás (Bartelson-Breneman hatás) [egyidejű
kontraszt, laterális világosság adaptáció]
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Kontraszt érzékenység

Def.: Az épphogy megkülönböztethető világosságok aránya
szomszédos felületeken

Befolyásoló hatások

– Szem stabilitása, például:
• 1 helyben áll (fix)
• normál (szem)mozgást végez
• 2 pont között ugrál

– A kontraszt időbeli változása [Hz]
– A kontraszt térbeli változásától
– Eltérő világosságra és színezetre (utóbbira rosszabb)
– Függ az átlagos fényerősségtől, világosnál érzékenyebb (20-

30-szoros a sötéthez képest)
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Egyéb, képi reprodukciót befolyásoló hatások

Kontrasztérzékenység a térbeli frekvencia
függvényében A fénysűrűség adott

térbeli frekvenciával
szinuszosan változik
Lmin és Lmax között.
Ekkor a konraszt
C = Lmax−Lmin

L̄ , ahol
L̄ = Lmax +Lmin

2 az
átlagos fénysűrűség.
Az ábrán L̄ állandó, a
kontraszt felülről
lefelé nő, a térbeli
frekvencia balról
jobbra nő.
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Egyéb, képi reprodukciót befolyásoló hatások

Kontrasztérzékenység a térbeli frekvencia függvényében

A kontraszt érzékenység változik a környezeti fénysűrűség és a
térbeli frekvencia függvényében. A görbesereg 60 ciklus/fok
fölött gyakorlatilag érzéketlenséget mutat: ez a térbeli
felbontóképesség határa.

A retina átlagos
megvilágítottsági szintje
trolandban van
kifejezve. A modulciós
küszöb (modulation
threshold) az a
legkisebb kontraszt
érték, ahol a moduláció
még észlelhető. Ennek
reciproka fejezi ki az
érzékenységet.
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Kontraszt érzékenység

Def.: Az épphogy megkülönböztethető világosságok aránya
szomszédos felületeken

Befolyásoló hatások

– Szem stabilitása, például:
• 1 helyben áll (fix)
• normál (szem)mozgást végez
• 2 pont között ugrál

– A kontraszt időbeli változása [Hz]
– A kontraszt térbeli változásától
– Eltérő világosságra és színezetre (utóbbira rosszabb)
– Függ az átlagos fényerősségtől, világosnál érzékenyebb (20-

30-szoros a sötéthez képest)
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Egyéb, képi reprodukciót befolyásoló hatások

Kontrasztérzékenység a térbeli frekvencia függvényében,
szín és világosságkomponensekre

A kontraszt
érzékenység térbeli
frekvencia határa
alacsonyabb színes
(piros-zöld, illetve
kék-sárga moduláció)
modulációs
tartalomra, mint a
fekete-fehér
modulációs
tartalomra: a színekre
vonatkozó térbeli
felbontóképességünk
alacsonyabb.
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Kromatikus adaptáció

Kromatikus adaptáció:
A kromatikus adaptáció a HVS azon képességét jelenti, hogy
látásunk alkalmazkodni képes a környezeti megvilágítás
színhőmérsékletének (gyakorlatilag színezetének) viszonylag
szélsőséges változásaihoz, annak érdekében hogy a
környezetünkben lévő tárgyak színe viszonylag állandó maradjon.
A kromatikus adaptáció ideje kb. 60 másodperc, és elsősorban az
LMS csapok érzékenységének fotokémiai úton történő
érzékenységváltozásával (kb. erősítésszabályzás) valósul meg.
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Kromatikus adaptáció

Kromatikus adaptáció:
A kromatikus adaptáció a HVS azon képességét jelenti, hogy
látásunk alkalmazkodni képes a környezeti megvilágítás
színhőmérsékletének (gyakorlatilag színezetének) viszonylag
szélsőséges változásaihoz, annak érdekében hogy a
környezetünkben lévő tárgyak színe viszonylag állandó maradjon.
A kromatikus adaptáció ideje kb. 60 másodperc, és elsősorban az
LMS csapok érzékenységének fotokémiai úton történő
érzékenységváltozásával (kb. erősítésszabályzás) valósul meg.
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Kromatikus adaptáció

Kromatikus adaptáció:
A kromatikus adaptáció a HVS azon képességét jelenti, hogy
látásunk alkalmazkodni képes a környezeti megvilágítás
színhőmérsékletének (gyakorlatilag színezetének) viszonylag
szélsőséges változásaihoz, annak érdekében hogy a
környezetünkben lévő tárgyak színe viszonylag állandó maradjon.
A kromatikus adaptáció ideje kb. 60 másodperc, és elsősorban az
LMS csapok érzékenységének fotokémiai úton történő
érzékenységváltozásával (kb. erősítésszabályzás) valósul meg.
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Kromatikus adaptáció

Kromatikus adaptáció:
A kromatikus adaptáció a HVS azon képességét jelenti, hogy
látásunk alkalmazkodni képes a környezeti megvilágítás
színhőmérsékletének (gyakorlatilag színezetének) viszonylag
szélsőséges változásaihoz, annak érdekében hogy a
környezetünkben lévő tárgyak színe viszonylag állandó maradjon.
A kromatikus adaptáció ideje kb. 60 másodperc, és elsősorban az
LMS csapok érzékenységének fotokémiai úton történő
érzékenységváltozásával (kb. erősítésszabályzás) valósul meg.
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Kromatikus adaptáció

A helyes színvisszaadás elvi követelménye:

– megvilágítás függvényében torzul a színezet (pl. TV
reprodukció során nincs kromatikus adaptáció)

– nem törekszünk valósághű színreprodukcióra, hanem olyan
színeket hozunk létre, amelyeket akkor láttunk volna, ha a
téma megvilágítása C/D fehér fénnyel történt volna. Erre
szolgál a fehéregyensúly beállítás. A fehéregyensúly állítást
vagy a kamera objektívje előtt alkalmazott szűrővel, vagy
elektromos úton valósítjuk meg

– Standard megvilágítások:
• A fehér: tipikus háztartási tungsten-izzó fénye (2856 K CCT )
• B fehér: szűrt A fehér, déli napfény (4874 K)
• C fehér: átlagos nappali napfény ( 6774 K )
• D65 fehér: nappali fény jobb közelítése ( 6504 K )
• E fehér: egyenlő energiájú fehér
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Kromatikus adaptáció

A helyes színvisszaadás elvi követelménye:

– megvilágítás függvényében torzul a színezet (pl. TV
reprodukció során nincs kromatikus adaptáció)

– nem törekszünk valósághű színreprodukcióra, hanem olyan
színeket hozunk létre, amelyeket akkor láttunk volna, ha a
téma megvilágítása C/D fehér fénnyel történt volna. Erre
szolgál a fehéregyensúly beállítás. A fehéregyensúly állítást
vagy a kamera objektívje előtt alkalmazott szűrővel, vagy
elektromos úton valósítjuk meg

– Standard megvilágítások:
• A fehér: tipikus háztartási tungsten-izzó fénye (2856 K CCT )
• B fehér: szűrt A fehér, déli napfény (4874 K)
• C fehér: átlagos nappali napfény ( 6774 K )
• D65 fehér: nappali fény jobb közelítése ( 6504 K )
• E fehér: egyenlő energiájú fehér
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Kromatikus adaptáció

Fehéregyensúly beállítás lehetséges módjai:

– RGB koordináták skálázása[
R
G
B

]
=

 Rw
R′w

0 0

0 Gw
G′w

0

0 0 Bw
B′w

[R′

G′

B′

]

• R′,G′,B′: eredeti színkoordináták, R′w ,G′w ,B′w : fehérnek tekintett képpont
színkoordinátái

• R,G,B új koordináták minél távolabb vannak Rw ,Gw ,Bw referencia fehértől,
annál nagyobb színtorzulás

– XYZ koordináták skálázása: "rossz von Kries transzformáció"[
X
Y
Z

]
=

 Xw
X′w

0 0

0 Yw
Y ′w

0

0 0 Zw
Z′w

[X ′

Y ′

Z ′

]
• inkább elméleti jelentőség, RGB skálázásnál gyengébb eredmény (szubjektív)

– von Kries transzformáció
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Kromatikus adaptáció

von Kries transzformáció:

– Kromatikus adaptációs modell az LMS térben
– LMS tér: színösszetevő függvények: csapok érzékenység

görbéje
– kromatikus adaptáció: érzékenység görbék erősítésének

lineáris szabályozása -> LMS koordináták skálázása[
X
Y
Z

]
= M−1

[ Lw
L′w

0 0

0 Mw
M′w

0

0 0 Sw
S′w

]
M
[

X ′

Y ′

Z ′

]
– M: transzformációs mátrix
– transzformáció nem egyértelmű: LMS érzékenységi görbék

adaptációjától függ (általában E és D65 fehérhez)
– Megjegyzés: Bradford módszer (Adobe Photoshop) legújabb,

„legjobb”
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Kromatikus adaptáció

von Kries transzformáció:

– Kromatikus adaptációs modell az LMS térben
– LMS tér: színösszetevő függvények: csapok érzékenység

görbéje
– kromatikus adaptáció: érzékenység görbék erősítésének

lineáris szabályozása -> LMS koordináták skálázása[
X
Y
Z

]
= M−1

[ Lw
L′w

0 0

0 Mw
M′w

0

0 0 Sw
S′w

]
M
[

X ′

Y ′

Z ′

]
– M: transzformációs mátrix
– transzformáció nem egyértelmű: LMS érzékenységi görbék

adaptációjától függ (általában E és D65 fehérhez)
– Megjegyzés: Bradford módszer (Adobe Photoshop) legújabb,

„legjobb”
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Színterek

Színterek típusai

– Színterek
• Eszközfüggetlen színtér: Kolorimetrikus színterek, alapszínek

nem realizálhatók (CIE XYZ, CIE LAB, CIE uv, CIE CAM...)
• Eszközfüggő színtér: A színkoordináták egy adott eszközön

való megjelenítéshez szükséges információt (pl. alapszínek
relatív fénysűrűségét) hordozzák. Az eszközfüggő színteret
meghatározza a színkeverés módja (additív, szubtraktív), az
alapszínek kolorimetrikus színkoordinátái, és a választott
fehérpont.

– Color Appearance Models (CAM)
• Szubjektív érzetjellemzőkhöz rendel metrikákat (pl. hue,

chroma, lightness ...)
• Érzékelést befolyásoló hatások figyelembevételével (pl.

Stevens, Bartelson-Breneman, Hunt, Bezold–Brücke hue shift,
Abney hatások)
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Eszközfüggetlen színterek - CIE L*u*v*

CIE LUV

– XYZ színpatkó perceptuálisan uniform nem lineáris
transzformációja (Mac-Adam ellipszisek)

Videotechnika 66



Eszközfüggetlen színterek - CIE L*u*v*

CIE LUV

– XYZ színpatkó perceptuálisan uniform nem lineáris
transzformációja (Mac-Adam ellipszisek)

– L* koordináta: szubjektív világosság (lightness)
– Kromatikus adaptáció megjelenése (nem túl hatékony,

egyszerű fehérpont eltolás)

L∗ =

{( 29
3

)3 Y/Yn ha Y/Yn ≤ ( 6
29 )

3

116 (Y/Yn)
1/3 − 116 ha Y/Yn > ( 6

29 )
3

u∗ = 13L∗(u′ − u′n), u′ =
4x

−2x + 12y + 3

v∗ = 13L∗(v ′ − v ′n), v ′ =
9y

−2x + 12y + 3
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Eszközfüggetlen színterek - CIE L*u*v*

CIE LUV

– XYZ színpatkó perceptuálisan uniform nem lineáris
transzformációja (Mac-Adam ellipszisek)

– L* koordináta: szubjektív világosság (lightness)
– Kromatikus adaptáció megjelenése (nem túl hatékony,

egyszerű fehérpont eltolás)
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CIE Lab - és az opponens színelmélet

Míg a trikromatikus elmélet azt írja le, hogy a retina receptorai
(csapok három típusa) a különböző hullámhosszúságú fény
komponenseket hogyan érzékelik, az opponens színelmélet azt
modellezi, hogy az L,M,S csapok ingerületei (jelek) milyen
feldolgozáson esnek át.
Mivel az L,M,S csapok hullámhosszfüggő érzékenysége jelentős
átfedéseket mutat (redundancia), hatékonyabb az L,M,S
"csatornák" különbségét feldolgozni.
A két színcsatorna:

– R-G (vörös - zöld)
– B-Y (kék-sárga)
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CIE Lab - és az opponens színelmélet
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Opponens színű utóképek (afterimage)
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Eszközfüggetlen színterek - CIE Lab

A CIE XYZ mellett az egyik legfontosabb eszközfüggetlen színtér.
Céljai:

– Az emberi színérzékelést (metamer színek) leíró színtér
legyen (mint a CIE XYZ),

– Legyen viszonylag könnyen származtatható a CIE XYZ-ből
– Perceptuálisan uniform (a színkoordináták adott mértékű

változtatása azonos mértékű színinger változást jelent a teljes
értéktartományban)

– A világosság összetevő (L) fejezze ki a HVS világosság
érzékelését (szubjektív világosság - fénysűrűség kapcsolat)

– Jelenjen meg a HVS kromatikus adaptációs képessége (Color
Appearance Model) - "rossz" von Kries transzformáció
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Eszközfüggetlen színterek - CIE Lab

Az a és b színkoordináták a HVS opponens színlátás modelljén
alapulnak, mely jelentősen eltér a trikromatikus látásmodelltől. A
LAB koordináták származtatása a CIE XYZ-ből (nemlineáris
transzformáció):

L? = 116f (Y/Yn) − 16
a? = 500 [f (X/Xn) − f (Y/Yn)]

b? = 200 [f (Y/Yn) − f (Z/Zn)]

ahol

f (t) =

{
t1/3 ha t > ( 6

29)3

1
3

(29
6

)2
t + 4

29

és Xn, Yn és Zn a kromatikus adaptációt meghatározó fehérpont
(környezeti megvilágítás) CIE XYZ koordinátái.
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CIE Lab színtér
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CIE LAB - alkalmazási példa

Színingerek közötti különbségek kvantitatív jellemzése

– CIE Color difference (1976) - az első objektív metrika
színingerek közötti különbség kifejezésére:

– Legyen (L∗
1,a

∗
1,b

∗
1) és (L∗

2,a
∗
2,b

∗
2) két szininger a CIE LAB

színtérben
– Ekkor ∆E∗

ab =
√

(L∗
2 − L∗

1)2 + (a∗
2 − a∗

1)2 + (b∗
2 − b∗

1)2

– ∆E∗
ab ≈ 2.3 a két színinger között még éppen érzékelhető

különbség (JND: Just Noticable Difference)
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Eszközfüggő színterek

Eszközfüggő színterek definiálása

– Kolorimetriai definíciók: alapszínek, fehérpont, gamma
– Referencia megfigyelési környezet definíciója

• Megjelenítő névleges fénysűrűsége, felvétel és környezet
fotometriai adatai stb.

• Nem minden esetben adott (sRGB, AdobeRGB-ben pl igen)
• CAM-ok felé átjárást biztosít
• pl. sRGB-re:
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Eszközfüggő színterek

– A színlátás mechanizmusa egyenértékűnek tekinti a metamer
színeket.

– A természetben előforduló színekkel azonos színérzetet keltő
színingereket mesterségesen elő lehet állítani néhány alkalmasan
megválasztott alapszín különböző arányú keverékével.

– Ez a színes képreprodukáló eljárások (tvtechnika, nyomtatás, színes
fotó, dia, stb.) alapja.

– A színdiagramban felvehető 4 színpont úgy, hogy a keletkező
négyszög (a reprodukálható színek területe) csaknem azonos
területű a látható színek területével.

– Ha figyelembe vesszük, hogy a kieső területek főleg a zöld színek
tartományában vannak, ahol a szemünk színekre vonatkozó
felbontóképessége igen kicsiny, jó közelítéssel 3 szín használata is
elég a jó színes kép reprodukálásához.
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Eszközfüggő színterek

Színtér kolorimetrikus definíciója

– 3 alapszín (primary) xy -koordinátája (színezete)

– fehérpont xy koordinátája

– Gamma/OETF (Optoelectronic transfer function) lásd később

ITU Rec.709: HD TV szabványos színtere
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Eszközfüggő színterek

Átszámítás XYZ koordinátarendszerbe
– Transzformációs mátrix:R′

G′

B′

 = M

X
Y
Z

 ,

X
Y
Z

 = M−1

R′

G′

B′


– Csak a primary-k színezete (iránya) adott, nem XYZ koordinátái

– Egységsíkon vett koordináták (primary-kre és fehérpontra): x , y , z = 1 − x − y

– fehérpont XYZ koordinátái számíthatóak Y = 1 alapján

– primary-k XYZ koordinátái ezalapján számíthatók (R′ = B′ = G′ = 1 adja a
fehérpontot)

– M−1 oszlopai ezen RGB bázisvektorok (bázis transzformáció)

– pl FCC 1953 (NTSC színmérő rendszere):X
Y
Z

 =

0.6067 0.1736 0.2001
0.2988 0.5868 0.1144

0 0.0661 1.1150


R

G
B


FCC
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Egyéb színterek - sRGB (1996)

Az sRGB színtér a HP és a Microsoft közös szabványa, a
számítógépes monitorok a webes képformátumok és egyéb PC
alkalmazások színtere. A legelterjedtebb ("default") számítógépes
színtér.
Alapszínei és fehérpontja megegyezik a Rec. 709 RGB
alapszínekkel és a D65 fehérrel. Nem-lineáris transzfer (gamma)
karakterisztikája azonban eltér a Rec. 709-től, és egy 1/2.2=0.45
hatványú átlagos (a lineáris szakasz figyelembevételével) gamma
karakterisztikát valósít meg.
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Egyéb színterek - sRGB (1996)

SRGB OETF

Csrgb =

{
12.92Clin., Clin. ≤ 0.0031308
(1 + 0.055)C1/2.4

lin. − 0.055, Clin. > 0.0031308

Az OETF (forrás oldali gamma görbe) eltér az ITU-709-es
OETF-től, mert világosabb megtekintési körülményeket feltételez.
Forrás-vevő közötti eredő gamma: 1.125
Fehérpontja D65, 80 cd/m2 fénysűrűséggel, 64 lux tipikus
környezeti megvilágítottságra (ez ellentmondásos a kb. 200 lux
tipikus irodai megvilágítottsággal), és D50-es környezeti
színhőmérsékletre optimalizálva. A kijelző környezetében 16
cd/m2, a tágabb környezetben 4.1 cd/m2 a referencia fénysűrűség.
A feketepont max. fénysűrűsége 1 cd/m2.
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Egyéb színterek - Adobe RGB (1998)

Az sRGB-nél nagyobb színtér lefedése volt a célja, elsősorban
nyomdai-nyomtatási, illetve digitális fotó célokra. A látható
színtartomány kb. 50%-át fedi le, elsősorban a cián-zöld
tartományban hoz javulást az sRGB/Rec.709-hez képest, így
jobban illeszkedik a nyomtatók CMYK alapszínei által kifeszített
színtartományhoz.
A módosított RGB alapszínek CIE xy koordinátái:

– R (CIE x=0.6400,y=0.3300)
– G (CIE x=0.2100,y=0.7100)
– B (CIE x=0.1500,y=0.0600)
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Egyéb színterek - Adobe RGB (1998)

– Nem-lineáris transzfer (gamma) karakterisztikája hasonló az
sRGB-hez (1/2.2-es hatvány), azonban a nulla körüli lineáris
tartomány nélkül.

– Fehérpontja D65, 160 cd/m2 fénysűrűséggel,
– 32 lux (fél-sötét) tipikus környezeti megvilágítottságra, és

D65-ös környezeti színhőmérsékletre optimalizálva.
– A feketeszint fénysűrűsége 0.55 cd/m2. (ez 1:287.9

kontrasztarányt jelent).
– A megjelenítő közvetlen környezetének fénysűrűsége 20%-a a

fehérpontnak (20%-os szürke), azaz 32 cd/m2.
– 8, 16, 24 bit/komponens (RGB) színkódolás, és 32 bites

lebegőpontos komponens kódolás.
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Egyéb színterek - Adobe RGB (1998)
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HSV, HSL színterek

Céljuk elsősorban az, hogy számítógépes grafikai, nyomdai
alkalmazások céljára az RGB színteret a felhasználó számára
intuitívabbá tegyék, a színkoordináták az ember által érzékelt
szubjektív fogalmakhoz adaptáltak legyenek.

– Világosság: L (lightness), vagy V (Value)
– Színezet: Hue
– Telítettség: Saturation

A HSL/HSV színkoordináták egy adott RGB színtér
transzformációjából származtathatók, így a HSV/HSL
színkoordináták által reprezentált szín függ az RGB alapszínek
megválasztásától (nem eszközfüggetlen színtér).
Többféle módon definiálták a HSL/HSV színtereket
(szoftverfüggő), pontos definíciójukkal nem foglalkozunk.

Videotechnika 84



HSV, HSL színterek
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HSV, HSL színterek
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Pointer-féle valós felületi színek (1980)
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Egyéb, képi reprodukciót befolyásoló hatások

Hunt-hatás
Növekvő környezeti fénysűrűség mellett ugyanoz észlelt jelenet
(valós, vagy reprodukált kép) színingereinek észlelt színezettsége
(colorfullness) növekszik. Pl. ugyanazon épületet, tájat napfényben
színesebbnek látjuk, mint szürkületben, vagy ugyanazon fényképet
erős nappali megvilágítás mellett színesebbnek észleljük, mint
árnyékban [megj. a példákban szereplő megvilágítások spektrális
összetételének különbözőségétől eltekintve]

Bezold–Brücke színezet eltolódás
Monokromatikus fény színezete változik a fénysűrűség
változásával

Abney hatás
Monokromatikus fény színezete változik fehér fény hozzáadásával
(várt: csak az érzékelt telítettség / chroma változik)
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