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HDTV

A HDTV céljai és a HDTV paraméterek megalkotásának
alapelvei I.

– A HDTV elsődleges célja az otthoni TV nézés élményének
fokozása az által, hogy az SDTV-nél nagyobb látószöget tölt ki
képtartalommal: ezáltal a TV kép "valóságszerűsége" nő

– Az elsődleges cél tehát nem a pixelben kifejezett "felbontás"
növelése, nem az azonos képméretbe még több pixel
"belesűrítése"
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HDTV
A HDTV céljai és a HDTV paraméterek megalkotásának
alapelvei II.

– A kiindulópont az átlagos néző HVS-nek térbeli
felbontóképessége, mely korlátozott:

– A televíziós kijelző sor (pixel) struktúrája ne legyen
észrevehető, és zavaró,

– Ehhez a szomszédos pixelekből, illetve az egymás alatti
sorokból a szemünkbe érkező fénysugarak bezárt szöge ne
legyen nagyobb, mint a látás szögfelbontás határa (1
szögperc)

– A szögfelbontás 1 szögpercnél kisebbre csökkentéséhez a
sortávolságból számítható minimális nézőtávolságra kell
legalább ülni

– Ez a kiindulópontja minden (SDTV, HDTV, UHDTV lásd
később) televíziós szabvány, illetve képfelbontás tervezésének
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Ideális nézőtávolság I.

Jelöljük a kép magasságát pixelben: NV -vel, a kép szélességet
pixelben NH -val, a szomszédos pixelekből a szemünkbe érkező
fénysugarak által bezárt szöget Φ-vel. A nézőtávolságot jelöljük
D-vel, míg a képmagasságot H-val.
Célunk, hogy tan( 1

60) = H/NV
D
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Ideális nézőtávolság II.

Ha tan( 1
60) = H/NV

D , akkor pl.

– az EU SD 576-soros rendszerre:
D576 = 1

NV tan( 1
60 )

H = 1
576×2.9×10−4 H ≈ 6H

– A 720 soros HD rendszerre:
D720 = 1

NV tan( 1
60 )

H = 1
720×2.9×10−4 H ≈ 5H

– Az 1080 soros HD rendszerre:
D1080 = 1

NV tan( 1
60 )

H = 1
1080×2.9×10−4 H ≈ 3H

A képhez tartozó vízszintes látószög (Θ)
tan( Θ

2 ) =
A
B /2
D , és ebből

Θ = 2 arctan( A
2BD ), ahol A

B a képarány (SD: 4:3, HD: 16:9)
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Ideális nézőtávolság III.
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HDTV / SDTV összehasonlítás I.

A HD tehát nem önmagában a nagyobb felbontást (kb. 6x teljes
pixelszám az SD-hez képest) jelenti, hanem azt, hogy azonos
szögfelbontást alapul véve a látóterünk nagyobb hányadát
(periférikus látást is !) kitölti képtartalommal

Videotechnika 7



Ideális nézőtávolság esetén a vízszintes látószög
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Ideális nézőtávolság a szükséges képméret

Legyen a nézőtávolság fix: 3m (tipikus nézőtávolság,
nappaliban, pl TV előtt)
A képmagasság: H = DNV tan 1

60
A képszélesség: W = H × A

B ,
ahol A

B a képarány (SD: 4:3, HD: 16:9)
– az EU SD 576-soros rendszerre: H=50cm, W=67cm
– A 720 soros HD rendszerre: H= 62cm, W= 110cm
– Az 1080 soros HD rendszerre: H=94 cm, W=168cm
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HDTV / SDTV összehasonlítás II.

A HD formátumtól elvárt követelmények

– A képméretarány (Aspect Ratio: AR) minimum 16:9
– A váltott-soros, vagy progresszív kijelzés nem definiált
– Független világosságjel és színinformáció kezelés
– Növelt fényerejű és felületű kijelző
– Minimálisan CD minőségű és sokcsatornás hangátvitel
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HDTV történelem I.

– 80-as években a világ megosztott a HD képformátumot
illetően: az USA egyetlen analóg formátumot javasol, a
japánok által kifejlesztett 1035i/30-at (SMPTE 240M, digitális
formátuma: 1125 sor, 1035 aktív sor, 1920×1035
nem-négyzetes pixel, hosszas viták után elfogadják, majd
visszavonják )

– 50/60 Hz vita: A világ népességének 75%-át kitevő 50 Hz-es
országokkal szemben a 60 Hz választása tisztességtelen
lenne

– Progresszív/interlace vita: fix sávszélesség/adatsebesség és
képfrekvencia mellett az interlace átvitel nagyobb térbeli
felbontást tesz lehetővé, de a tömörítési eljárások kevésbé
hatékonyak
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HDTV történelem II.

– 90-es évek közepén megállapodás a közös HD formátumban:
1080 aktív tv-sor/kép, váltott-soros, vagy progresszív, és
különböző képfrekvenciájú formátumcsalád

– Az SMPTE ezenkívül definiálja a 720P formátum családot is
– Hatékonyabb kompresszió biztosítható
– Ennek megfelelően az ABC, a Fox, és a ESPN – akik számára

a sport tartalom kritikus – a 720/P/59,94 formátumot, míg a
CBS és az NBC, valamint a műholdas operátorok a
1080/I/29,97 formátumot választják
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HDTV történelem III.

– Minden HD műsorszórás jelenleg az AC-3-at, vagy az MPEG-
2 AAC-t (Japán) használja a hang átvitelében

– Kezdetben a HD műsorszórók az MPEG-2-t, ma többségük az
H264/AVC videó kódolást alkalmazza

– Az EBU 2003-as MPEG-2 tesztsorozata szerint 22 Mbit/s kell
a 1080/I/25, és 18 Mbit/s a 720/P/50 videó továbbításához,
hogy a kompresszió káros hatását ne vegyük észre

– Az EBU 2004 áprilisában Európa számára az SMPTE két
progresszív formátumát (720/P/50, 1080/P/50) ajánlja HD
célra

– A 2 formátum közül jelenleg a 720P/50 a jobb kompromisszum
a képminőség, a berendezés implementáció és a szükséges
adatsebesség között

– UHDTV célokra a jövő kódolási mód a HEVC
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HDTV történelem IV.

– A HD képformátum a kétszeresére növelt vízszintes és
függőleges felbontás, valamint a 4:3-as képméretarány
16:9-re növelése miatt a 601-es mintavételi frekvencia
minimum 2·2·4/3=16/3=5,333-szorosát igényli

– A HD mintavételi frekvenciájának az SD mintavételi frekvencia
5,5-szeresét választották

– Ezzel a HD formátumok világosságjelének mintavételi
frekvenciája: 74,25 MHz (5,5·6·2,25 =33·2,25 MHz) lett

– Ez kb. 60 Mpixel/sec kapacitást jelent, ami
• 2 Mpixel/kép (1920x1080) és 30 Hz-es képfrekvencia mellett

váltott-soros
• 1 Mpixel/kép (1280x720) és 60 Hz képfrekvencia mellett

progresszív
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1080i és 720p (azonos képfrekvencia) összehasonlítása

Hasznos elvi térbeli és időbeli frekvenciatartomány a
Nyquist-tétel alapján
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A HDTV RGB formátuma

A HDTV RGB formátumát az ITU 709-es ajánlása határozza
meg

– Luma együtthatók: Y709 = 0.212R + 0.715G + 0.072B
– Nemlineáris (gamma-korrekciós) transzfer karakterisztika:

V ′ =

{
4.500V V < 0.018
1.099V 0.45 − 0.099 V ≥ 0.018
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HDTV analóg jeltartományok
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HDTV formátumok 1. példa (720 soros)
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HDTV formátumok 2. példa (1080 soros)
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HDTV adatsebesség számítása
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SMPTE 274M formátumok és adatsebességek I.

Közös: LT = 1125, LA = 1080,SA = 1920, fs = 74.25MHz
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SMPTE 274M formátumok és adatsebességek II.

Közös: LT = 1125, LA = 1080,SA = 1920, fs = 74.25MHz
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SMPTE 274M szűrősablonok
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SMPTE 274M analóg interfész egy sorának felépítése

1080/30p, illetve 1080/60i példa
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SMPTE 274M képfelépítés

Progresszív és interlace eset
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SMPTE 274M képfelépítés

Progresszív és interlace eset
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HDTV YCbCr kódtartományok

Megegyezik az ITU 601-el
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SMPTE 296 formátumok (720p) I.

Közös: LT = 750, LA = 720,SA = 1280, fs = 74.25MHz
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SMPTE 296 formátum (720p) egy sora

720/60p példa
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SMPTE 296 formátum (720p) képfelépítés
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SMPTE 296 képsor összehasonlítás
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Kiterjesztett gamut I.

Előzetes megfontolások

– Természetes az igény a szélesebb látószöget lefedő képtartalom, a
részletgazdag kép, a javított mozgásleképzés (magasabb
képsebesség) mellett a kiterjesztett színtartományra is

– A TV által megjeleníthető színtartomány a használt alapszínek
(RGB) által lefedett háromszögre szorítkozódik

– Szélesebb színtartomány lefedhető, ha negatív RGB értékeket is
engedélyezünk, ez azonban csak átviteltechnikai megoldás, a
negatív intenzitás fizikailag nem valósítható meg.

– A jelenlegi kamerák szenzorai az ITU 601/709-es RGB tartománynál
nagyon színterületet is képesek érzékelni. A műsoranyag
elkészítésénél a gamuton kívüli színek "kezelést" igényelnek. Ez
egyszerűbb esetben "clipping", ami színtorzulást eredményez, vagy
magasabb színhűség igénye esetén kifinomultabb gamut-mapping
eljárásokat.
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Kiterjesztett gamut lehetőségek I.

Változatlan RGB alapszínek (és luma együtthatók)

– Negatív RGB értékek engedélyezése: Az YCbCr jelek
kiterjesztett értéktartománnyal, vagy új skálatényezőkkel
átvihetők, és viszonylag kis rendszertechnikai változtatással
feldolgozhatók a jelenlegi rendszerekkel (visszafelé
kompatibilitás megoldható). Az eredmény szélesebb gamut,
de nem fedi le teljesen a látható színek tartományát (illetve a
Pointer-féle felületi színek tartományát sem teljes mértékben)

– Referencia ajánlások: ITU-1361, ITU-2250
– Megvalósítás: xvYCC (Sony)
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Kiterjesztett gamut lehetőségek I.

Változatlan RGB alapszínek (és luma együtthatók)
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xvYCC

– Negatív RGB értékek engedélyezése

– Az optoelektromos átviteli függvény a 0-1 közötti értékekre
megegyezik az ITU Rec. 709 nem lineáris átviteli karakterisztikával.
Ugyanúgy az RGB alapszínek és a luma együtthatók is
változatlanok

– A 0-nál kisebb (negatív), és az 1 nél nagyobb értékekre egy 0-ra
szimmetrikus, kiterjesztett nem-lineáris átviteli függvényt definiáltak

– Az átvitel és feldolgozás során használt RGB-YCbCr
transzformációk változatlanok

– Az YCbCr jelek kiterjesztett értéktartománya 8 bites kvantálás
esetén: a 1-15 és a 241-254 tartomány is hasznos kódtartomány.

– Az RGB jelek kiterjesztett kódtartománya 8 bites esetben 0-255, ami
a Vint = 219 V0−1 + 16 egyenletből -0.0731 és + 1.0913 közötti RGB
értékeknek felel meg.
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xvYCC

Színkülönbségi jel tartományok
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xvYCC

Gamut
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xvYCC

Nem-lineáris transzfer karakterisztika

V ′ =


1.099V 0.45 − 0.099 V ≥ 0.018
4.500V −0.018 < V < 0.018
−1.099(−V )0.45 + 0.099 V ≤ −0.018

ahol V az R,G,B komponenseket jelöli
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xvYCC támogatás

– MPEG-2
– MPEG-4 H.264/AVC
– H.265/HEVC
– HDMI 1.3 specifikáció
– Egyes blu-ray lejátszók, és lemezek (mastered in 4k)
– A produkciós és a lejátszási lánc minden elemének

támogatnia kell
– Probléma: a 8 bit/komponens kevés
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Kiterjesztett gamut lehetőségek II.

Kolorimetrikus színtér

– Kolorimetrikus színtér (pl. CIE XYZ) a kódoláshoz és az
átvitelhez: nem realizálható RGB alapszíneket alkalmaz. A
megjelenítő RGB komponensei által kifeszített színtérbe való
konverziót/mapping-et igényel a megjelentésnél. Teljes látható
tartományt lefedi.

– Hátrány: Nagy bitmélységet igényel (jellemzően 16
bit/komponens !), rossz kódkihasználtság.

– Megvalósítás: DCI, filmarchiválás, -disztribúció

Több, mint 3 alapszín használata

– No comment ....
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Kiterjesztett gamut lehetőségek III.

Új (kiterjesztett) RGB alapszínek (és új luma együtthatók)

– Az új RGB alapszínek nagyobb területű háromszöget fednek
le a színdiagramon.

– Még így sem a teljes látható színtartományt fedik le: a cél az
ún. valós felületi színek (Pointer-féle színek) tartományának
lefedése. Visszafelé kompatibilitás konverziót igényel. Új RGB
alapszíneket használó kijelzőket igényel. Implementáció:
Adobe RGB, UHDTV, DCI-P3

– Megvalósítás: Adobe RGB, ITU-2020 (UHDTV), DCI-P3,
ACES
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UHDTV - célkitűzések

– A HDTV-hez képest tovább "fokozott" realitás-élmény:
• még nagyobb képi látószög biztosítása.
• javított mozgásleképzés (magasabb képsebesség támogatása)
• kiterjesztett színtér

– A korábbiak alapján: térbeli felbontásigény 1 szögperc -
változatlan

– Formátumok:
• UHD-1 (4K): 3840 x 2160 - Látószög: 58 fok, ideális képméret

3m nézőtávolságból: 1.88 m x 3.35 m
• UHD-2 (8k): 7680 x 4320 - Látószög: 96 fok, ideális képméret

3m nézőtávolságból: 3.76 m x 6.70 m (!!!)
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UHDTV látószög
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UHDTV - megvalósítás

ITU Rec. 2020
– Új RGB alapszínek: monokromatikus RGB alapszínek

• R (CIE x=0.708,y=0.292), 630 nm
• G (CIE x=0.170,y=0.797), 532 nm
• B (CIE x=0.131,y=0.046), 467 nm

– Új luma együtthatók: Y ′ = 0.2627 R′ + 0.6780 G′ + 0.0593 B′

– Nem-lineáris transzfer karakterisztika megegyezik a Rec.
709-el

– Konstans-fénysűrűségű átviteli mód (lásd később)
– YCbCr transzformáció és digitális reprezentáció megegyezik a

Rec. 709-el
– 10 bit/minta, és 12 bit/minta formátumok
– 4:2:0, 4:2:2, és 4:4:4 (RGB) formátumok
– 60 Hz és 120 Hz (!) progresszív formátumok támogatása
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UHDTV színtér
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UHDTV történelem

– 2003: NHK kutatók megépítik az első UHDTV rendszer prototípust. 16 db HDTV
rögzítő és egy 4 db 3840x2048 felbontású CCD-t tartalmazó kamera szolgáltatta a 8k
jelet 18 perc rögzítési idővel.

– 2006: NHK kísérleti élő "közvetítés" 260 km-es üvegszáloptikás hálózati átvitellel, 24
Gbps átviteli sebességgel. Ugyanezen évben Tokyo-Osaka közötti kísérleti adás,
nyilvános vetítéssel. Kísérleti tömörítést alkalmazva a video bitseb. 180-600 Mbps.

– 2008 : London és Amsterdam közötti kísérleti adás.

– 2011: A Sharp bemutatja az első 8K felbontású LCD kijelzőt.

– 2012: NHK bemutatja az első 8k felbontású 120 fps CMOS sensort.

– 2012: Dél-Korea kísérleti, digitális földfelszíni UHDTV adásokat kezdeményez

– 2012: NHK bemutatják az első 8k (33 megapixel) / 120 fps / 12 bit/komponens CMOS
szenzort. A szenzor kimeneti sávszélessége 51 Gbps

– 2012: Kísérleti BBC adás a Londoni olimpia alatt, 15 méteres köztéri képernyőkre

– 2012: Elfogadják az ITU-2020 UHDTV szabványt

– 2012: LG elkezdi árulni az első kereskedelmi forgalomban kapható 4K UHDTV
kijelzőt az USA-ban

– 2012: Sony bejelenti az első 4K UHDTV hard-diskes lejátszót
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UHDTV történelem
– 2013: Az EUTELSAT létrehozza az első dedikált 4K UHD csatornát. A csatorna

H.264/AVC kódolást használ 50 fps 40 Mbps mellett
– 2013: A Broadcom megjelenteti az első UHD/HEVC dekódoló chipet (BCM7445)
– 2013: A Blue-ray szabványba emelik a 4K UHD felbontást
– 2013: A BBC elkezdi gyártani az első 4K UHD természetfilmet (Survival)
– 2014: Japánban megkezdik a FIFA közvetítését múholdon keresztül 4K UHD

formátumban
– 2014: Mitsibushi létrehozza az első 8K HEVC kódoló chipet. 10bit/komponens, 8K

felbontás 60 fps, bemenete 17 db 3G-SDI multiplex, kimeneti bitsebessége 340 Mbps
– 2014: Az Xbox One támogatja a 4k felbontást
– 2014: A Sony árulni kezdi a 4k UHD médialejátszóját
– 2014: a HDMI 2.0 szabvány tartalmazza a 4K felbontást 60 fps-ig
– 2014: A YouTube 4K opció választható
– 2014: Eutelsat bejelenti az első Európai 4K UHD demo adást, 50 fps, DVB-S2/HEVC

módban
– 2014: A Canon EOS C500 kamerák támogatják az ITU-2020 színteret
– 2014: Linkin Park koncert berlinből közvetítve az Astra műholdján 4K UHD HEVC

küdolással
– 2015: Az indiai Tata Sky megkezdi egy fizetős UHD csomag sugárzását
– 2015: Az angol BT sport csatorna megkezdi az első európai UHD csatorna

működtetését
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Nem-konstans fénysűrűség problémája

ahol CR = (R
′ − Y

′
)/1.402, és CB = (B

′ − Y
′
)/1.772

Videotechnika 48



Nem-konstans fénysűrűség problémája

Színsávábra, Gamma-korrekció, és kijelző-gamma
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Nem-konstans fénysűrűség problémája

Színsávábra, lineáris átvitel (nincs gamma)
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Nem-konstans fénysűrűség problémája

Színsávábra, Gamma-korrekció, és kijelző-gamma
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Nem-konstans fénysűrűség problémája

Színsávábra, lineáris átvitel (nincs gamma) - közelebbről
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Nem-konstans fénysűrűség problémája

Színsávábra, Gamma-korrekció, és kijelző-gamma -
közelebbről
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Nem-konstans fénysűrűség problémája

Színsávábra, Gamma-korrekció, és kijelző-gamma
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ITU-2020 Konstans fénysűrűség ajánlás

Rendszertechnika
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