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Video-stúdiótechnika tételsor kidolgozás 

1 visszatekintés, digitalizálás, HD 

1.1 Színes televízió színmérő, világosság, telítettség, színezet, helyes 

színvisszaadás elvi követelménye, a gammakorrekció szükségessége, 

módja és egyenletei. 

1.1.1 Televíziós színmérő rendszer: 

Az összehasonlító színmérésen alapul (ék egyik oldal RGB, másik oldal ismeretlen). 

Eredmény: a spektrális színösszetevő függvények átlagos HVS-re. A görbéknek sajnos 

vannak negatív részei is (mindnek, de a vörös a legkritikusabb). Megoldást jelenti a CIE 

rendszere, amely egy XYZ koordinátarendszert használ. 

Fő jellemzői: a látható színek pozitívak, Y a fénysűrűség (világosság), X=Y=Z az E fehér 

(egyenlő energiájú). Ezen az FCC módosított, ugyanis az alapszínek nem megfelelő 

hatékonyságúak a kijelzőn használt foszfor esetén. A fehéret is módosítják egy könnyebben 

előállíthatóra, a C fehérre. 

 

Egyéb módosítások: EBU (európai rendszer, más alapszínek, D fehér) 

1.1.2 Érzeti jellemzők: 

1. világosság: a látásérzet azon jellemzője, melyet az vált ki, hogy egy felület több, vagy 

kevesebb fényt bocsát ki (vagy úgy tűnik) 

2. színezet: a látásérzet azon jellemzője, melynek eredménye a színek szubjektív 

megnevezése 

3. telítettség: ennek alapján megbecsülhető, hogy valamely szín a fehér és az azonos 

színezetű spektrálszín között hol helyezkedik el 

1.1.3 Érzeti jellemzők a tv-technikában: 

1. világosságtv: megfelel a CIE színmérő rendszer fénysűrűség összetevőjének (Y) 

2. színezettv: Mivel a színkülönbségi jelek nem függetlenek egymástól, így két 

színkülönbségi jel segítségével azonosítható a színezet. Az arctg számításánál mindig 

figyeljünk az előjelekre, mert nagyon elcsúszhatunk rajta!  

3. telítettségtv: a területdiagramból kell kiindulnunk. A referenciánk a C fehér, ekkor 

R=G=B. A legkisebb alapszín összetevőnél elvágjuk a területdiagramot, a szürke rész 

C fehéret ad, míg a felette lévő maradék kvázi spektrálszín. A kvázi 
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spektrálszínfénysűrűsége a C fehér rész szintjének, és az eredeti fénysűrűségnek 

különbségéből számítható. Ebből az eredeti szín telítettsége az érzeti meghatározáshoz 

hasonlóan a fehér és a kvázi spektrálszín arányából: 

 

 

1.1.4 Helyes színvisszaadás elvi követelménye: 

Alapvető probléma, hogy a HVS, a megszokás és az ízlés elég speciális helyzetet hoz létre a 

színes képek reprodukálása terén. Nem a valósághű reprodukciót tartjuk élethűnek, hanem a 

fehér fényű megvilágítás eredményét. Valós körülmények között azonban folyamatosan 

változnak a fényviszonyok, mindig van eltérés, de a látásmechanizmusunk ezt kiegyenlíti, 

mindig azonosnak látjuk a színeket. 

Ennek következtében szükséges a felvételkor fehéregyensúlyt állítani, amelyet ma lényegében 

minden esetben elektronikusan tesznek meg. Lehetőségek még, többé kevésbé alkalmazzák: 

stúdiótér megvilágítása C fehérrel, világító test előtt szűrő, kamera előtt szűrő. Szűrőket 

csinálni nehéz és drága, az elektronikus megoldás olcsó, gyors, és automatizálható. Hibája, 

hogy nagyon nagy eltérések korrigálása esetén nemlineráisszíntrozítást okozhat. 

1.1.5 Gamma korrekció 

A CRT kijelzők nemlineáris torzítást visznek be a rendszerbe. A fénysűrűség és a vezérlő 

feszültség közötti L=k*U helyett L=k*U
γ
az érvényes, ahol 2,2<γ<2,5. A problémát még a 

kamerákban kezeljük gamma korrekcióval, amikor 1/γ-adikra emeljük az R, G, B 

alapszínjeleket. Eredménye: R’, G’, B’. Megtartották a digitális jelek, és az LCD/plazma 

megoldásoknál is, mivel kiemeli a kisebb jeleket, és így csökkenti pl a kvantálás hatását. 
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1.2 SD és HD jel komponensek származtatása, jelformátumok. 

Minden esetben gamma korrigált jelekről beszélünk a továbbiakban, de nem jelölöm 

vesszővel, mert az melós. 

SD rendszerek esetén ITU-601 szabványban meghatározottan: Y = 0,299R+0,587G+0,114B 

HD rendszerre ITU-709 szabványban: Y = 0,2126R+0,7156G+0,0722B 

Komponens videó rendszerekben 3 komponenst egymástól függetlenül kezelünk, továbbítunk, 

azonban nem az RGB alapszínjeleket. Alapvetően a HVS színekre kevésbé érzékeny, így 

azokat kisebb sávszélességgel is átvihetjük, így az Y és két színkülönbségi jel átvitele mellett 

döntöttek. A vörös és a kék színkülönbségi jelet választották, mivel ezeknek nagyobb az 

értéktartománya mint a zöldnek. 

YUV: kompozit NTSC és PAL rendszerekben alkalmazták, ahol U és V a két színkülönbségi 

jelből korrekcióval előállított jelek. Már nem használják. 

YPRPB: komponens analóg rendszer, a két színkülönbségi jelet előre definiált módon 

korrigálják és analóg szűrőkkel a világosságjel sávszélességének a felére sávkorlátozzák. 

YCRCB: komponens digitális rendszer, a színkülönbségi jeleket az A/D átalakításhoz 

kivezérlési tartomány illesztése céljából konvertálják. Különböző mintavételi struktúrákat 

alkalmaznak (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) 

Előállítás menete mátrixokkal, sávszűréssel, csillapítással, szinteltolással. 

SD-ben: 

 

HD-ben: az előállítás ugyanez, csak mások a sávszélességek és nincsen VU 
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Y mindig 0-1 között, -0,5<PRPB<+0,5, 0<CRCB<1 ,ahol 1 = 700mv mind SD, mind HD 

esetben 

1.3 Az alapsávi alapszínjelek A/D és D/A átalakításának legfontosabb 

kérdései azok megoldása, túl-mintavételezés, decimálás, interpolálás. 

1.3.1 A/D átalakítás 

Digitalizálni kívánjuk az alapsávi alapszínjeleket. Mind térben (2D), mind időben (+1D) 

diszkrét felbontást kell adnunk, 3 (vagy alfával 4) színjelre, diszkrét szintek kiosztásával. Meg 

kell választanunk a helyes mintavételi frekvenciát, és a komponensek mintánkénti bitszámát. 

Első legfontosabb probléma a spektrum visszahajlás. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük a Nyguist 

ponton már mindent el kell nyomnunk egy aluláteresztő szűrővel. Ennek a szűrőnek a pontos 

megvalósítása nagyon költséges, míg a nem túl jó megvalósítás vagy visszahajlást 

eredményez, vagy nagyobb mintavételi frekvenciát követel meg az elméleti minimumhoz 

képest. 

Az első megoldás szerint például a világosságjel SD videó esetén 5,6MHz sávszélességű, de a 

nem túl optimális szűrőkarakterisztika miatt 13,5MHz-es mintavételezésre van szükség. 

 

Másik megoldás a túl-mintavételezés, amely azonban sokáig nem volt implementálható. 

Ebben az esetben a Nyquist-feltétel szerint szükséges minimális mintavételi frekvencia 

többszörösével mintavételezünk, így elkerülve a spektrumvisszahajlást. ITU-601 szerinti SD 

videó esetén a világosságjelre ez pl 27 MHz-es mintavételezést jelent. Az eljárás pontos 

végrehajtása az alábbi ábrákon látható. 
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A második aluláteresztő szűrő nagyon pontos tud lenni, mivel ez már digitális megvalósítású. 

Az 1:2 jelzésű művelet decimálást jelent, melyet a továbbiakban fogok kifejteni. 

1.3.2 Röviden a D/A átalakításról 

A digitális jelet négyszög impulzus generátorra adjuk, amely egy mintavevő-tartóként (Δt 

mintavételi ideig) is felfogható. A négyszögjelet aluláteresztő szűrővel szűrjük, majd x/sinx 

korrekciót hajtunk végre rajta, ami kiemeli a magasabb frekvenciájú tagokat, amelyeket a 

négyszögjel alkalmazása erősen csillapított. Ezt a lépést megtehetjük a négyszög impulzus 

generálás előtt is. 
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1.3.3 Decimálás és interpoláció 

Gyakori feladat, hogy egy mintasorozat mintáit úgy kell konvertálni, mintha azt más 

időpontokban, vagy más mintavételi frekvenciával rögzítettük volna. Ez az újra-

mintavételezés, vagy átméretezés. Használnunk kell például a színmintáknál (pl 4:2:2), HD és 

SD közötti átjáráshoz, képméretarány változtatásnál (4:3-16:9), stb. 
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1.4 SD és HD videó mintavételei frekvencia megválasztása. 

1.4.1 SD 

Az európai és amerikai rendszerre közös mintavételi frekvenciát akartak megválasztani, 

amelyhez még egy követelményt csaptak hozzá: a tv-sorba egész számú mintavételi periódus 

férjen bele (ortogonális mintastruktúra, H a sorfrekvencia).  

Európában:  

USA:  

USA-EU arány:  

Ebből a legkisebb közös többszörös:  

A mintavételi frekvenciának azonban nagyobbnak kell lennie a 6 MHz körüli videó 

sávszélességének kétszeresénél, így a 2,25 egész számú többszörösei közül a 13,5 MHz nyer. 

A színkülönbségi jelekre ennek a felét alkalmazzuk. 

1.4.2 HD 

A HD képformátum kétszeresére növelt vízszintes és függőleges felbontása, valamint a 4:3 

képméretarányról a 16:9-re történő áttérés miatt a mintavételi frekvencia a 2*2*4/3=16/3-

szorosára nő, ami 72 MHz lenne. A gyakorlatban ettől kismértékben eltértek, mivel a 

hárommal osztást nem szeretjük implementálni, így 5,5-szörösre, vagyis 74,25 MHz-re 

választották a mintavételi frekvenciát a világosságjel esetén. 
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1.5 Digitális jelkomponensek előállításának elvi vázlata. 

 

1.6 A térbeli frekvenciák értelmezése, 2D és 3D térbeli mintavétel 

sajátosságai, néhány példa., EU USA Nyquist korlátok. 

Mintavételezést hajtunk végre függőlegesen, vízszintesen és időben. Ezek a mintavételezések 

mind külön frekvenciatartományokat határoznak meg. 

1.6.1 Térbeli frekvenciák 

A jel átlag (DC) szintjén történő három egymás utáni null-átmenet közötti térbeli távolság 

reciproka. 

 

Vízszintes térbeli frekvencia:  azaz period per picturewidth 

Függőleges térbeli frekvencia:  azaz period per pictureheight 



9 

Mit is látunk a képen, amikor például egy 25 Hz-es vízszintes térbeli frekvenciáról beszélünk, 

aminek a DC szintje 50%-os a teljes kivezérléshez képest? A bal oldali képen ezt látjuk, a 

jobb oldani viszont egy 25 Hz-es térbeli frekvenciájú képet. 

 

Ebből következik a térbeli frekvencia 2 dimenziós értelmezése, amikor u és v nem 0. Ekkor 

valamilyen átlós mintastruktúrát láthatunk. Az alábbi ábrán látható esetben 1 tvsor alatt 1 

periódus vízszintesen, míg 1 képidő alatt 2 periódus játszódik le függőlegesen. 

 

A térbeli frekvenciákből következő Nyquist limitek a következőképpen állnak elő. Képzeljük 

el a képen megjeleníthető legtöbb periódust. Ekkor fekete és fehér képpontok követik egymást 

képpontonként váltakozva. A limit tehát a képernyőn megjelenő képpontok számából 

következik, mégpedig annak a fele. A 2D térbeli Nyquist limit a következőképpen alakul 

Európára és az USA-ra. 
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A mintavett jel 2D Fourier transzformáltjának segítségével meghatározható a mintavett jel 

spektruma így megkaphatjuk a mintavétel Nyquist feltételét analitikusan:  

Ugyanez körfrekvencia helyett térbeli frekvenciával:  

Ezek jól megfelelnek annak az eredménynek, amit az időbeli mintavételezés esetén 

megszoktunk:  

1.6.2 3D mintavétel 

Amennyiben az időtengelyt is szeretnénk beilleszteni a rendszerünkbe, úgy fel kell vennünk 

egy harmadik dimenziót.A 3D mintavétel Nyquist határa a következőképpen alakul 

progresszív és váltottsoros esetben. 
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1.7 Mintavételi struktúra jelzése, a különböző mintavételi struktúrák, 

előnyök, hátrányok. Mintastruktúra konverziók. 

Eleinte egységesen működött a jelzésrendszer, ami a következőt jelentette. Az első digit (n) az 

Y mintavételi frekvenciát fejezte ki n*(3+3/8) MHz. A második és harmadik digit 

hasonlóképpen a kék és a vörös színjel mintavételi frekvenciáját adja a 3+3/8 MHz-cel 

szorozva. 

1.7.1 Mintavételi struktúrák 

Mivel például HD televízió esetén már nagyon nagy számokkal kellett volna dolgozni, így az 

első szám lett a referencia, a mögötte lévők pedig ehhez képest vett arányt jeleznek. Az alábbi 

ábra bal oldalán pl 4:2:2 progresszív, míg a jobb oldalán 4:2:2 váltottsoros megoldás látható. 

Alapegysége egy sorban kettő pixel. 

 

Kör a világosság minta, x a színminta. Kékkel a második félkép mintái vannak jelölve. 

Természetesen ez még nem elégséges információ, a bitszámot is meg kell mondanunk. Ez 8 

vagy 10 bit szokott lenni általában. Stúdiótechnikában néhol használnak 12 bitet is, 

alapvetően az effektezés aritmetikai zajának elnyomása érdekében. 

A későbbiekben speciálisabb megoldások is születtek, mint például a váltottsoros DV-USA 

4:1:1 mintastruktúrája, ahol jól látható, hogy a különböző színek mintáit nem azonos helyen 

mintavételezik. Alapegység: egy sorban 4 pixel. 

 

Ismét kicsit más megoldással él például a JPEG és MPEG-1 4:2:0. Alapegysége 2 pixel, a 

színmintákat pedig sorok között értelmezzük, és így tartoznak 4 világosságmintához. Szürke 

kerettel van jelölve az ábrán 1-1 alapegység. 

 

Ehhez képest az MPEG-2 4:2:0 mintavételi struktúrája már csak kicsiben tér el. A színminták 

nem a 4 világosságminta közé kerülnek kiszámításra, hanem a blokk első függőleges párja 

közé. Megemlíteném még a DV-EU 4:2:0 váltottsoros megoldását, amelynek az ábrája itt 

látható. Hátránya, hogy nagyon távol vannak egymástól a színminták a teljes képen (2 sor 

kihagyás). 
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1.7.2 Mintastruktúra konverzió 

A különböző mintastruktúrák közötti konverziót ha jó minőségben szeretnék megoldani, 

akkor bonyolult és számításigényes művelet. Ezt a műveletet a dekódolónak kell elvégeznie, 

amely lehet consumer eszköz is. A legegyszerűbb megoldás, ha a mintákat megismételjük a 

hiányzó helyeken (pl JPEG). Kicsivel bonyolultabb megoldás, ha valamilyen súlyozott átlagot 

számítunk a környező mintákból. 

 

Az ilyen megoldásnak azonban rossz az átviteli karakterisztikája, ami azt eredményezi, hogy 

a képen zavaró hatások jelenhetnek meg, főleg mozgó és gyorsan mozgó képek esetében. A 

profi berendezésekben sokkal bonyolultabb megoldásokat implementálnak. 

1.8 Mintánkénti bitszám megválasztása, a HVS tulajdonságai, kontraszt 

érzékelési küszöb. 

1.8.1 HVS tulajdonságai 

A mintánkénti bitszám meghatározásához először át kell tekintenünk az emberi látórendszer 

tulajdonságait az érzékenységre és kontrasztérzékenységre nézve. Az első legfontosabb 

tulajdonság, hogy a HVS 8-9 nagyságrendben képes feldolgozni a fény intenzitását. Ez három 

részre oszlik: csapok érzékelési tartománya, pálcikák érzékelési tartománya és van egy kis 

átlapolódó tartomány is. Adott fényintenzitás-nagyságrendben a szem körülbelül 100 

különböző intenzitásszintet tud megkülönböztetni (adaptáció segítségével) mozgóképre, és 

1000-ret állóképre, stacioner adaptációs állapotban. 

Az adaptáció egyrészt idegi alapú, másrészt fotokémiai, harmadrészt az írisz végzi el. 

Alapvető vezérlőjel az átlagvilágosság. Nagyon fontos tulajdonság, hogy az adaptált szinten 

belül nem egyenletes az érzékenység. Ez azt jelenti, hogy 8 bit esetén a 25 környéki 
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világosságértékeknél már 4 % lesz a távolság a kódszavak között, így sávosodna szürke 

átmenet. 

1.8.2 Kontrasztarány 

A legvilágosabb és legsötétebb részek világosságának hányadosa. A videotechnikában inkább 

a következő definíció szerint kezeljük: szekvenciálisan mért legvilágosabb és legsötétebb 

részek világosságának hányadosa (mozgókép miatt). A szekvenciális kontraszt szélsőséges 

esetben lehet 10000 környéki is, de általában 100-as nagyságrendben mozog. Szubjektív 

tesztek azt mutatják, hogy az ember akkor ítéli jobbnak a képet, ha nagy a kontraszt. Ez 

sokkal fontosabb mint a térbeli frekvenciák átviteli képessége (= jó az interlaced). 

Megvizsgálták, hogy Y0háttérvilágosságnál ha veszünk egy két részre osztott kört, amelynek a 

két felének világossága csak ΔY-nal tér el egymástól, mekkora ΔY-nál vesszük észre, hogy 

eltérő. Az eredmények az igazolják, hogy minél nagyobb a kör Y világossága, relatíve annál 

kisebb ΔY-t veszünk észre. 

 

Durván a HVS világosság érzékelése a relatív világosság (Y/Y[reffehér]) 0,4-es hatványa. Ez 

jó közelítéssel egyezik a gamma-torzítás miatt szükséges gamma-korrekcióval. Több hasonló 

karakterisztikát implementáltak, melyek kezdeti szakasza lineáris, aztán valamilyen hatvány 

szerint megy. A szükséges bitszám, ha a teljes skálát a minimumnak megfelelően szeretnénk 

kvantálni, akkor 14 bit lenne. Ezzel az előkorrekcióval 9-10 bit tökéletesen elégséges. 

1.9 A HD minőség értelmezése, kialakulásának mérföldkövei, HD 

formátumválasztás, nézőtávolság, szögfelbontás. 

1.9.1 Nézőtávolság, szögfelbontás 

Az emberi látás korlátozott felbontóképessége korlátot szab annak is, hogy milyen felbontású 

televíziós kijelzőre van szükségünk. A legfontosabb meghatározó tulajdonság az a 

legnagyobb szög, amelynél még nem vesszük észre, hogy a fény két külön képpontból érkezik 

a szemünkbe, tehát nem látjuk a kép pontstruktúráját. Ez a szög a vizsgálatok szerint 1 ívperc. 
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Ebből az adatból kiszámíthatjuk, hogy milyen messzire kell ülnie a nézőnek egy adott kijelző 

előtt, vagy azt, hogy milyen felbontásúnak kell lennie a kijelzőnek, ha adott távolságra 

ültetjük a nézőt. 

 

 Ez az amerikai SD rendszerre:  Míg az európai rendszerre: 

 

A HD televízió alapötlete, hogy biztosítsunk jobb moziélményt a felhasználónál. Ezt egyrészt 

a szélesebb vászon (16:9) másrészt pedig a látótér kijelzővel történő jobb kitöltése adhatta 

meg. Ha jobban ki szeretnék tölteni a látóteret, akkor közelebb kell engednünk a nézőt: 

 

 

1.9.2 Formátumok kialakulása 

A HD formátum mai megszokott formái előtt már a nyolcvanas években igyekeztek 

kialakítani, még analóg, HD rendszereket. Végül elfogadják az 1080 aktív tv-sor/kép formát, 

progresszív és váltottsoros és különböző frekvenciájú megoldásokban is. Az SMPTE 

definiálta a 720P formátumcsaládot is. 

Szerte a világon szinte minden lehetséges (nem 1080p) formátumot használnak. Így 

Amerikában 720p59,94 és 1080i29,97, Európában 1080i25 és 720p50 általában MPEG-2 

vagy AVC kódolással. 
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1.9.3 Honnan származik a 720p? 

És miért HD ez (vagy HD-ready ha úgy tetszik)? Elég trükkösek a fiúk, ugyanis a VGA PC 

környezetben megszokott 640*480 felbontásból indultak ki, ami 4:3 négyzetes pixelekkel. 

Ennek vették a 3/2-szeresét, ami a 960*720, amit nem teljesen értek miért, majd jön a 4/3-os 

szorzás, hogy 16/9 legyen a képarány: 1280*720 az eredmény. 

1.10 Az SMPTE 274-es 296-os HD szabványok, adatsebesség meghatározása. 

 

Lehet progresszív 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 és interlaced 50, 59,94, 60. Megfelelő módon 

felszorzandók a fenti összefüggések. A mintákat általában 10 biten kódoljuk, de a képen 

látható sebességek csak az aktív soridőre vonatkoznak. A teljes adatsebesség ettől eltér, mivel 

például egy élő adásnál a stúdióban belül történő elosztáskor számításba kell vennünk a 

kioltott soridőt is. Ekkor a használandó mintaszámok: 

SMPTE 296M: 1650*750 

SMPTE 274M: 2200*1125 

Természetesen mindezt megközelíthetjük a mintavételi frekvencia irányából is. Mint azt már 

korábban kifejtettem az 1.3.1-ben, az Y mintavételezését 74,25 MHz-en kell végezni a 

színkülönbségi jeleket ennek a felén, hogyha 30 Hz váltottsoros formátumban vagyunk 

(274M). Nyilván ezt összeadva és felszorozva 10 bittel ugyanott vagyunk. 

Ez így jön ki: 30Hz*1125képpont = 45000 Hz sorfrekvencia 

45000Hz*2200képpont = 74,25 MHz világosságjel mintavételi frekvencia (a teljes képre) 
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2 Videó bitsebesség csökkentés 

2.1 Videó képformátumok, adatsebességek, tárolási kapacitás igények. 

 

 

 

2.2 Videó forráskódoló általános felépítése, az egyes részegységek 

feladata. 

A digitális jelek forráskódolása során igyekszünk a redundanciát minél inkább eltüntetni a 

jelből. A forráskódolás három részegységből állhat, ezek mindegyike opcionális. 

2.2.1 Reprezentáció váltás 

Új ábrázolási sík, amely kevesebb redundanciával jeleníti meg a videót. Formái: predikció, 

transzformációs kódolás, mozgás kompenzáció. 

2.2.2 Irreverzibilis kódolás 

A felbontást, részletességet, pontosságot csökkentjük, lényegtelennek minősített részleteket 

eltávolítunk, amivel már hibát viszünk a rendszerbe (pl kvantálási hibát). Formái: kvantálás, 

térbeli, időbeli alul-mintavételezés. 

2.2.3 Reverzibilis kódolás: 

Hatékony kódszó kijelölés, limitál kompressziós tényező, a jelreprezentáció redundanciáját 

csökkenti. Formái: VLC (változó szóhosszúságú kódolás), RLC (futamhossz kódolás)- 

2.3 A mozgókép-redundancia csökkentésének elvi alapjai, az emberi látás 

tulajdonságai. 

A természetes mozgókép redundáns. Statisztikai redundancia: pixelek adott környezeten belül 

és a képek adott időintervallumon belül hasonlóak. A videojel az emberi látórendszer számára 

is gyakran túl sok információt hordoz. Ezeket a lényegtelen részeket eltávolíthatjuk, így 

tovább csökkentve a redundanciát. 
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A mozgóképben rejlő redundancia ezek szerint lehet képen belüli (intra-frame), félképen 

belüli (intra-field), vagy képek közötti (inter-frame). 

Az emberi látás speciális tulajdonságai közül most vegyük sorra azokat, amelyek a 

redundancia csökkentési törekvéseinkben hasznosak lehetnek. Először is fontos megemlíteni, 

hogy a világosságjelre a látásunk felbontóképessége 3-5-ször nagyobb mint a színekre. Ebből 

kiindulva lehetőség nyílik a színminták alulmintavételezésére. A hanghoz képest sokkal 

kisebb jel-zaj viszony esetén is jónak tartjuk a látott képet. A következő ábra bemutatja, hogy 

milyen drasztikusan leesik a térbeli és időbeli felbontás érzékenysége a HVS-nek ha térbeli 

vagy időbeli mozgás látható a videón. Ennek oka, hogy a szem követi a mozgó objektumot. 

 

Álló/lassan változó képekre sokkal nagyobb a felbontás igényünk, és a képminőség változását 

sem toleráljuk. Hirtelen képváltások esetén is kevésbé zavaró a gyengébb képminőség. 

2.4 Prediktívkódolás, transzformációs kódolás, DCT, szemléltetése, 

együtthatók kvantálása, együtthatók rendezése. 

2.4.1 Prediktív kódolás 

Inter (képen belüli) és intra (képek közötti) predikcióról is beszélhetünk. Az alapelvünk az, 

hogy egy minta közvetlen kódolása helyett egy becsült mintához képesti különbséget 

kódoljuk. A becslés térbeli vagy időbeli környezetből történik súlyozott összegzéssel. Nagyon 

fontos, hogy mindig a becsléshez képest vett különbséget vigyük át a dekóderre, különben 

jelentős hibák léphetnek föl. Ennek módja, hogy a prediktív kódolóban implementálnunk kell 

a dekódolót. A következő ábrán egy predikciós kódoló tömbvázlata látható. 
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Az intra-framepredikcióban résztvevő pixelek az akutális mintát meg kell előzzék a kijelzési 

sorrendben, tehát a kép bal felső sarkából indulunk mindig. Gyakori megoldások: 

 

A képek közötti predikció lehet egy vagy kétirányú. Kétirányú esetben természetesen a 

kijelzési képsorrendhez képest be kell vezetnünk egy átviteli képsorrendet is, mivel a vevőben 

rendelkezésre kell állnia a jövőbeli mintának is. Példa képet nem adok, egyik oldalról fát 

rakok rá, másikról felhőt. Természetesen nem objektumokban gondolkozunk (bár van rá példa 

MPEG-4-ben), de pontosítani csak a mozgásbecslésnél fogok. 

2.4.2 Transzformációs kódolások 

A természetes képek pixelei között nagy a korreláció egy N*N-es blokkot tekintve. Az N 

2,4,8,16 lehet, de az általános a 8*8 pixeles blokkok használata (se nem nagy, se nem kicsi). 

A nem átlapolódó blokkokra felosztott képet blokkonként transzformáljuk, általában 

mátrixműveletek elvégzésével. A transzformációs kódolás akkor hatékony, ha az újonnan 

kapott együtthatók közötti korreláció kisebb, mint az eredeti blokk együtthatóié volt. 

2D transzformáció esetén szemléletes magyarázatot tudunk adni a műveletre, ugyanis 

bázisképekre sorfejtjük a képünket. Minden esetben a transzformáció után további kódolási 

lépéseket hajtunk végre, mint a kvantálás és entrópia kódolás. 

A transzformációk néhány tulajdonságát szeretném még bemutatni. Ha az együtthatók közti 

korreláció a transzformált tartományban nulla, akkor a transzformáció optimális. Ez csak 

akkor lehetséges, ha a jelet a saját autókorrelációs mátrixának sajátvektorai által kifeszített 
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terébe transzformáljuk. Ilyenkor a transzformáció bázisa folyamatosan változik a jel 

függvényében. A gyakorlatban fix bázist szokás használni, amely kisebb számításigényű, bár 

nem optimális. 

2.4.3 DCT, együttható kvantálás és rendezés 

Az egyik legelterjedtebben használt fix bázisú transzformáció a DCT (Diszkrét Koszinusz 

Transzformáció). Harmonikus bázisfüggvényeket használ, a természetes képeket a tapasztalat 

alapján majdnem tökéletesen dekorrelálja. A jelenergia nagy részét néhány kisfrekvenciás 

koefficiens hordozza, így nagyon hatékony tömörítés érhető el a segítségével. 

A képleteit nem írom le, mert úgyse tanuljuk meg kívülről, akkor meg minek. 1 és 2 

dimenziós megvalósítása is létezik. Mivel a 2D-set használjuk gyakrabban, ezért a 

bázisképek, amelyekre sorbafejtjük az eredeti képet a következőek: 

 

A bal felső sarok közelében lévő 3-5 bázisképhez kapott koefficiens segítségével már egészen 

jól visszaállítható az eredeti kép (IDCT-vel természetesen). Ez a gyakorlatban ezt jelenti: 

 

A DCT eredménye ugyanúgy 8*8-as mátrix, mint a bemenő blokk. Az előny az újrakvantálás 

után fog jelentkezni. Az újrakvantálással eltüntetjük a lényegtelen apró részleteket, melyeket a 
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HVS egyébként se nagyon képes észlelni, ezt minden transzformációs kódolás után el szokás 

végezni. A kvantáló mátrixszal tulajdonképpen elem/elem leosztunk, és így eltüntetjük a 0 

közeli értékeket. Minél nagyobb frekvenciájú egy DCT együttható, annál nagyobb leosztás 

alkalmazhatunk rá (még mindig a HVS miatt). 

Ekkor kapunk egy mátrixot, melynek csak nagyon kevés eleme nem 0 az összes eleméhez 

képest. Ahhoz, hogy ezt a tényt még jobban ki tudjuk használni a nagy számú 0 együtthatókat 

egy, a mátrixnál jobb elrendezésben dolgozunk tovább. DCT esetén ez szinte mindig cikk-

cakk rendezést szokott jelenteni, melyet futamhossz kódolás követ (sok 0-át úgy jelöljük, 

hogy hány 0 van a következő nemnulla számig). Példa: 

 

2.4.4 Melléklet 

 

Ami a Lena képről kimaradt, de azért még fontos. A TCSEO (Több Csöcsöt az Egyetemi 

Oktatásba alapítvány) támogatásával. 

2.5 Mozgásbecslés alapjai, blokkalapú mozgásbecslés, mozgásvektor 

értelmezése. 

Ha a videóban nincsen jelenetváltás, akkor az egymás után következő képeken rengeteg 

részlet megmarad, vagy kissé elmozdul. Sajnos a mozgásbecslés nagyon számításigényes 

feladat, így tökéletesen nem tudjuk megvalósítani valós, vagy ahhoz közeli időben. Minél 

több idő van a becslést elvégezni, annál jobb tömörítést tudunk elérni. A mozgásbecslés 

önmagában nem jár információveszteséggel. 

A mozgásbecslés alapegysége a blokk. Ezek elméletileg M*N-esek lehetnek, gyakorlatilag a 

mozgásbecslés során 16*16-os vagy 8*8-as blokkokat szokás használni. Minden blokkhoz 

hozzárendeljük a referenciakép egy blokkját. A két blokk helyzetének koordinátáinak 
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különbsége a mozgásvektor. Egy blokkhoz több mozgásvektor is tartozhat, ha például több 

referenciaképet használunk (több múltbeli, vagy múlt+jövő). 

 

A mozgásbecslési eljárás jóságát meghatározza, hogy mekkora ablakban képes keresni, 

milyen pontos mozgásvektorokat képes kezelni (fél, negyed pixel elmzodulás), és hogy hány 

referenciaképet tud felhasználni. Természetes a mozgásbecslés után minden esetben 

szükséges a különbségeket kódolni, és átvinni. 

2.6 MPEG videó kódolás, a kódoló felépítése, képtípusok, képsorrendek, 

bitsebesség vezérlés, az MPEG-2 profile/level szerkezete. 

2.6.1 MPEG felépítése 

 

Az MPEG videókódolás rétegszerkezetű, amely alapja a fenti ábrán látható. A következőkben 

bemutatom az egyes rétegek tulajdonságait. 

1. szekvencia réteg: a kódolt szekvenciát azonosítja, a fejléc tartalmazza a 

rendszeradatokat (képméret, bitsebesség, stb) 



22 

2. képcsoport réteg (GOP): legalább egy önmagában kódolt (Intra) képet tartalmazó, 

bizonyos számú kép együttese, a véletlen hozzáférés egysége 

3. képréteg: egy kép kódolt adatait tartalmazza 

4. szelet réteg (sllice): makroblokkok sorfolytonos csoportja, az újraszinkronizáció 

egysége, a legalsó szint amelyről a dekóder még képes feléledni bithiba esetén. Ezt azt 

is jelenti, hogy a legkisebb átvitelből adódó hibák végigterjednek a sorukon. 

5. makroblokk réteg (MB): általában az Y 16*16-os, és a CRCB 8*8 blokkjaiból áll, a 

mozgáskompenzáció egysége 

6. blokk réteg: a pixelek 8*8-as blokkjai 

A képek 3 fő típusba sorolhatóak: I, P és B. Az I képek önmagukban kódoltak. A P képek a 

múltból prediktíven kódoltak, referenciája pedig I vagy P kép is lehet. A B képek két irányból 

prediktíven kódoltak, referencia pedig I és P is egyaránt lehet. B nem lehet referencia, de a 

legjobban tömöríthető. A B képek miatt a kijelzési és az átviteli képsorrend más: a B előtt 

továbbítani kell a jövőbeli referenciáját, kiszámítani, és tárolni. 

Az egyes képtípusokban makroblokkonként döntünk, hogy miként kódolunk. Eszerint egy B 

képen egy MB lehet önmagában, csak múlból, csak jövőből vagy mindkettőből predikált is. 

Stúdiótechnikában csak I képeket használnak, a mozgásbecslés túl sok számítással járna, ami 

idő. 

 

2.6.2 Bitsebesség vezérlés 

Beszéljünk részletesen a bitsebesség vezérlésről. A csatornák általában igénylik a konstans 

bitsebességet, tehát az alapvetően rendkívül változó bitsebességű videó kimenetet valamilyen 

módon konstansra kell hozni. Miért változik: a különböző típusú képek különböző 

bitszámmal kódolhatóak (persze, ez a cél). Képen belül is erősen eltérhet a szükséges leíró 

adat mennyisége, és a végén változó szóhosszúságú kódolást is alkalmazunk. Megoldást jelent 

egy puffer, amelyről azonban vissza kell csatolni az Mquant vezérléséhez, és a 

puffertelítettség függvényében kvantálással csökkenteni szükség esetén a pufferre érkező 
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adattömeget. Lehetőség van előrecsatolt szabályozást is alkalmazni a kép, vagy MB becsült 

komplexitása alapján. 

Vannak alkalmazások, amikor megengedhetünk változó bitsebességet. Ez a módszer 

lehetőséget ad valahogyan definiált konstans képminőség biztosítására, amely átlagosan a 

CBR megoldás bitsebessége alatt tud maradni. A VBR kódolásnak két fajtája van. A 

nyílthurkú megoldás esetén semmilyen puffer szabályozás nincsen, végtelennek tekintjük a 

puffert (vagyis mindig elég nagynak). Ezen belül használhatunk konstans skálafaktorú 

kódolást (Mquant), ami egyenletesen teríti a zajt a képen, vagy konstans értéken tarthatjuk a 

képminőséget (DVD megoldás). 

A zárthurkú, vagy visszacsatolt VBR lényege, hogy a bitsebesség változhat, de mindig egy 

előre definiált csúcsérték alatt kell maradnia. Az előzőekben említett képanalízis és 

pufferszabályozás megoldásokkal még ez a megoldás is sokkal jobb tud lenni átlagos 

bitsebességben, mint a CBR. 

2.6.3 MPEG-2 

Míg az MPEG-1 csak 4:2:0-ban progresszív képek kódolására alkalmas, addig a kettes 

verzióban már lehet váltottsoros videót is tömöríteni, valamint kialakítottak egy profile-level 

szerkezetet. Ezek olyan osztályok, melyek az adott bitfolyam dekódolásához szükséges 

dekóder képességeit szabják meg. A profile mintavételi formátumot, képtípust és kódolási 

eszközöket definiál/korlátoz. A level a képméretet, bitsebességet és képfrekvenciát 

definiál/korlátoz. 

 



24 

2.7 AVC videó kódoló általános felépítése, működése, AVC HD és Intra 

profilok. 

2.7.1 AVC kódoló 

Az MPEG-4 szabvány kiegészítése, az elvont MPEG-4 megoldások helyett inkább az eddigi 

módszereket javították fel úgy, hogy MPEG-2-höz képest kétszeres tömörítést érhessenek el 

azonos képminőség mellett, vagy lényegesen jobb videóminőséget. Itt látható a kódoló 

általános felépítése: 

 

A mozgásbecslés során változó blokkméretet és blokkalakokat használ, így folyamatosan 

változnak a makroblokkok is. A mozgásbecslés több képet is felhasználhat referenciaként 

(több mint a B képek 2-je). A DCT-t lecserélték integer transzformációra, amely sokkal 

hatékonyabban implementálható. A stúdiótechnika számára legfontosabb új megoldás a képen 

belüli predikció javítása. 
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A tömörített videókra nagyon jellemző blokkosodási problémát szűréssel csökkentik. A 

blokkhatárokon megjelenő éleket kisimítja, ha az nem képtartalom (kép-struktúra detekció). 

2.7.2 AVC HD és Intra profilok 

AVC eredetileg SD és kisebb felbontások támogatására készült, így 8 bites mintákra, és 4:2:0-

ra optimalizálták. Az eredeti profilok (baseline, main, extended) nem támogatták megfelelően 

a HD, és professzionális videókat (stúdió). Megoldás a FRExt (fidelityrangeextension), amely 

8 bit fölé enged, van benne 4:2:2 és 4:4:4 is opcionálisan. Nagyobb felbontás, nagyobb 

adatsebesség, akár veszteségmentes tömörítés, RGB reprezentáció. Az AVC 4*4-es integer 

trafója helyett itt 8*8-asat használnak, ez a legoptimálisabb HD-re. Természetesen ugyanúgy 

használunk újrakvantálást is, és zajosan kódoljuk a nagyfrekvenciás részleteket. 

AVC HD profilok: HighProfile. 

 Az alap 8bit/4:2:0 

 Hi10P: 10bit/4:2:0 

 H422P: 10bit/4:2:2 

 H444P: 12bit/4:4:4 és integer transzformációs színtérkonverzió 

De ez még mindig nem elég a stúdiótechnikának, így Intra kiterjesztést is definiáltak. Ezek 

lényegében egyeznek a bemutatott HighProfileokkal, csak az Intra kódolási eszközökre 

szűkítve. 

2.8 M-JPEG kódolás és DV kompresszió. 

2.8.1 M-JPEG 

Paraméterei széles skálán állíthatóak, képtartalomtól függő kvantáló mátrixok is 

alkalmazhatóak (Karhunen-Leove). VBR megoldás, változó képminőséggel (képen belül is). 

Nagyobb pufferméret esetén finomabb képminőségszabályozásra alkalmas. Sokféle 

implementáció, nemlineáris editálásnál használják leginkább gyorskereséshez. Nem szabvány, 

nincs kompatibilitás. 

2.8.2 DV 

Sok vállalat összefogásával consumer digitális formátum, amely aztán betört a professionális 

körökbe is. Eleinte 720*525 (4:1:1) és 720*625 (4:2:0). A videó kompresszió alapvetően 

intra-frame DCT, de alkalmaz inter-field elemeket is. Például ha a egy kép váltottsoros, a két 

félképet külön kezeli, ha túl nagy a különbség. Az álló/lassú képrészeket részletesebben, a 

mozgót elnagyoltabban kezeli. 

A DCT kompresszió előrecsatolt, a bejövő videóból becsli a képrészletek kódolásáhzo 

szükséges adatmennyiséget, ami az alapvetően szalagos CBR rögzítéshez szükséges. Így 

beállítható a képenkénti, képrészletenkénti konstans adatmennyiség. 8*8-as blokkokkal 

dolgozik, de ha a váltottsoros videóban kicsi a félképek közti korreláció, akkor 4*8-asakat 

használ külön-külön a félképekre. 
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A kép blokkjaiból makroblokkokat (MB) képezünk: 4 Y és 1-1 CRCB blokkból. 27 MB alkot 

egy szuperblokkot (5*5 SB a képen). Az egyes MB-okat nem ugyanannyi bitre kódoljuk, 

hanem részletezettségtől függően adunk több vagy kevesebb bitet. Így a tömörítés hatása 

sokkal kevésbé lesz észrevehető, a kép minősége egyenletesebb, viszont képen belül is erősen 

változik a bitsebesség. A probléma megoldására térbeli tartalomátszövést alkalmaznak. Ennek 

során a részletdúsabb részeket eloszlatja a kevés információt tartalmazó területek között. 

Az algoritmus minden SB oszlopból (5 db van) kiválaszt (véletlenszerűen) egy SB-t, 

amelyből egy-egy MB-ot választ, és azt egy szegmensként kezeli. Ezek a szegmensek kis, 

átlagos és nagyon részletes MB-ket is tartalmaznak. A szegmenseket fix adatmennyiségre 

kódoljuk le. A kompresszió során a bejövő adatot körülbelül az ötödére kompresszáljuk. 

25 és 50 Mbps megoldások léteznek, only I képekkel. 

3 Interfészek 

3.1 Interfész megfontolások (analóg, digitális, fogyasztói, professzionális, 

soros, párhuzamos), jellemzők, órajel, stb. 

3.1.1 Analóg interfészek 

Fogyasztóknak CVBS jelek és interfészek, professzionális technikában ennél jobb minőséget 

biztosító S-videó interfész. Ezt a legjobb minőségű fogyasztói környezetben is alkalmazzák. 

Egyes esetekben az eszközök rendelkeznek RGB és/vagy YPRPB ki/bemenetekkel. RGB 

átvitelét lehetővé teszi a Scart megoldás. Analóg SD és HD interfészek léteznek RGB és 

YPRPB átvitelére is. 
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CVBS: az összeköttetésre fogyasztóknál RCA, jobb minőségű esetben BNC csatlakozós koax 

kábel. Egy kábelen megy a világosságjel és a modulált színjel (összegben). A szétválasztás 

természetesen veszteséges. 

S-video: jobb minőség, mert a vevő oldalon az Y és a színkülönbségi jelek már szét vannak 

választva, és az átvitel is külön kezeli. A modulált színjelek vonalán a DC szint jelezheti a 

16:9 képarányt vagy letterbox formátumot. Kiterjesztett S-videóban plusz láb a tápnak, 

órajelnek, adatjelnek, ez visszafelé kompatibilis a 4 tűs verzióval. 

SCART interfész: Európában a legelterjedtebb fogyasztó interfész a 21 tűs SCART. 1 

kábelkötegen lehetőséget teremt az RGB vagy S-video és a CVBS jelek átvitelére. Alapsávi 

sztereó hangot is továbbít. Többféle lábkiosztás is létezik. A CVBS-t mindig átviszi a 

szinkron miatt, 1 Vpp. Az RGB jelek 0,7 Vpp a szinkron nélkül, és 1 Vpp az S-video. 

Az analóg SD és HD RGB interfész 3 RCA vagy BNC végű koax kábellel működik, 0,7 Vpp 

a színjelekre, és 0,3 V az összetett szinkronjel jelszintje. Szinkront a G jelen viszi át, de 

minden kábelre rárakható. Azonosan működik az analóg SD és HD YPRPB interfész is. 

3.1.2 Digitális interfészek 

A digitális átállás először csak egy-egy eszköz behelyezésével kezdődött a stúdiókban. Ez azt 

okozta, hogy minden ilyen eszköz be és kimenetén A/D-D/A átalakítást kellett végrehajtani. 

Ez több ilyen eszköz esetén már megengedhetetlen minőségromlást okoz. Kidolgoztak 

digitális formátumokat, és interfészeket, amelyek segítségével szabványos 

megjelenítést/átvitelt lehetett végrehajtan. Az ITU601 tartalmazza a komponens videojelre 

vonatkozó kódolási paraméterek 625/525 soros rendszerekhez. Az ehhez kapcsolódó 

interfészeket az ITU656 tartalmazza soros és párhuzamos átvitelre is. Kompozit jelek digitális 

feldolgozását. 

3.1.3 Soros vagy párhuzamos? 

Jelentős kérdés, járjuk körbe. A párhuzamos interfész mellett szól, hogy a mágneses rögzítők 

általában párhuzamos interfészt használnak, így ehhez jobban illeszkedik. Az adó és vevő 

oldalon is viszonylag egyszerű eszközökkel fel lehet építeni az interfész meghajtását. Lassabb 

memóriákat is használhatunk. Hátránya azonban a vastag kábel, nehezen kezelhető, a 

csatornák között áthallás lép fel, és hogy csak kis távolságra használható jól (szinkronból 
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kieshet egy-egy csatorna). Emellett sokcsatornás kapcsolóknál szinte lehetetlen párhuzamos 

interfészek között kapcsolgatást megvalósítani. 

Soros esetben a minták bitjeit egy multiplexer soros jelfolyammá alakítja, egyetlen vonalat 

alkalmazunk beépített szinkronizmussal, így nem lépnek fel szinkronproblémák. Az egy 

bitfolyam sebessége lényegesen nagyobb mint a párhuzamos eset 1-1 csatornáján, de 

koaxiális kábelen még megoldható a 200 Mbps fölötti sebességigény is. A kábel könnyebb, 

hajlékonyabb, könnyebben megvalósítható zavarvédelem, így nagyobb távolságra is 

használható. Hátránya, hogy pontos órajelkinyerés kell a vevőben, nagysebességű feldolgozó 

áramkörökkel együtt. Ezt jobban szabványosítani kell, mint a párhuzamost, a felépítésbe 

utólag nemigen lehet belenyúlni. 

Optikai kábel: kiváló zavarvédelem, hatalmas távolságok, nagy sávszélesség. Probléma: 

kapcsolás. 

3.2 Komponens párhuzamos 4:3 és 16:9-es interfész felépítése. 
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3.3 ITU 601-es szerinti digitális sor kialakítása, viszonya az analóg sorhoz. 

A digitális sor kialakításánál természetesen nincsen szükség a kioltási időben a kép 

mintavételezésére. Szabványosították az aktív soridő pontos helyzetét, és így a vevőoldalon a 

szinkronjelet pontosan elő lehet állítani. Az aktív soridő kezdetét a szinkronjel 50%-os 

lefutási pontja határozza meg. Az aktív videót a minták számával azonosítják. 
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Ez utóbbi az analóg eset, burst nincsen rajta, ami a hátsó vállon van, és 0,3 Vpp, vagyis az 

ábrán 15-45%. 
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3.4 A 4:2:2-es párhuzamos interfész elektromos és multiplexálási 

jellemzői, szinkronizáció. 

3.4.1 Elektromos jellemzők 

Azonos a komponens és a kompozit jelekre, így nem lép fel probléma, ha véletlen másik fajta 

csatlakozóba dugjuk be. A jeltovábbítás 11 érpáron történik, amiből egy szolgáltatja az 

órajelet. Szimmetrikus vonalpáron, 110+-10Ohm impedancián, 0,82 Vpp hajtjuk meg. 

Összesen 25 kábel = 11*2 + 2 rendszer föld + 1 kábel föld. Az elérhető maximális kábelhossz 

150 méter. A videó adatokat NRZ kódolással továbbítja. A berendezések fogadhatnak 8 vagy 

10 bites mintákat, de a kábel mindig képes 10 bit átvitelére. A vevő mindig felfutó élre vesz 

mintát, ekkor az adatkábeleken nem lehet tranziens. 

A 150 méteres átvitelhez be kell építeni egy frekvencia equalizert a vevőbe, és korrigálni a 

nagyfrekvenciás komponensek veszteségét. 100 MHz-en már 20 dB erősítés szökséges, de 10 

MHz-en is 12 dB. 

3.4.2 Multiplexálás 

Érdemes az előző kérdésre nézni, mert a tvsor kialakításához szerintem hozzá tartozik a 

multiplexálás, és még valamennyire a szinkron is, így az ott lévő dolgokat nem ismételem 

meg. Most arról beszélek röviden, hogy milyenek a multiplexálás lépései. Először a 

színkülönbségi jelekből hozunk létre egy 13,5Mminta/s adatfolyamot (zárójelben a 16:9 

megoldás : 18Mminta/s). Ezt a világosságjellel multiplexáljuk össze 27 Mminta/s-ra (36). 

 

3.4.3 Szinkron 

A szinkronizmust is leírtam már valójában, de összedobom ide is: szabványos soridő helyzet, 

a szinkron a vevőoldalon jól reprodukálható. A soridő kezdetét a sorszinkronjel 50%-os 

lefutási pontja jelzi. Az aktív videó hosszát ehhez képest a minták száma határozza meg. Az 

adat az órajel felfutó élén érvényes. 

A szinkronizáció megvalósítása speciális megvalósítású időreferencia ás azonosító jelekkel 

történik (TRS-ID). Ilyen jelek például az SAV (Start of Active Video) és az EAV (End of 

Active Video). A TRS-ID négy szóból áll, első három: időzítési referencia szinkron (TRS), 

negyedik azonosítás (ID). A vevő tehát a TRS-ID-k és az órajel segítségével tudja felépíteni a 

sorszinkront. 

3.5 SDI jellemzői, kódolás és dekódolás, az adó és vevő oldal felépítése, 

időzítés, koax interfész fizikai paraméterei. 

3.5.1 SDI jellemzői 

Soros interfészről beszélünk, ha az egyetlen vonalból áll és ezen visszük át az egymást követő 

adatszavak meghatározott sorrendű bitjeit. Az SDI: Serial Digital Interface az SMPTE 259 M 

szabvány írja le, amely definiálta az átviteli mechanizmust, a kiegészítő adatok átvitelét, 
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meghatározott sorok biztosítják a jelek kapcsolásához és a hibadetektáláshoz szükséges 

információkat. Kiegészítő szabványok határozzák meg az MPEG, DV és DVCPro stb. alapú 

rendszerekben való alkalmazhatóságát. 

Általános jellemzők: 10 bites minták, kompozit és komponens jelekre, kompozit jelekre 

szinkron szavak (TRS) beültetése. Az egyes protokollokat csak az átvitt videójel típusa 

alapján különböztethetjük meg. Az SDI interfészek csak pont-pont közötti összeköttetés 

biztosítására alkalmasak. A kioltási időt használja fel kiegészítő információk (audió és az 

időkód) átvitelére, de használható egyéb adatok átvitelére is. Az SDI egyik legnagyobb előnye 

az áthidalható távolság: párhuzamos interfész esetén a legfelső határ kb 50 méter, soros 

esetben akár 300 méter is lehet. A soros adatfolyamot egyetlen vezetéken továbbítjuk, a 

vevőtől elvárjuk, hogy megfelelő pontosságú órajelet generálva, bithiba-mentes adatátvitelt 

tud biztosítani. A gyakorlatban ez ilyen egyszerűen elképzelhetetlen a valóságos eszközök 

ideálistól eltérő jellemzői miatt. A mintavételi frekvencia határozza meg a szükséges 

sávszélességet is. 

3.5.2 Kódolás és dekódolás 

Az átviteli közeghez optimalizált csatornakódolást kell alkalmazni. Egy csatornakódolástól 3 

dolgot várunk el: 

 a jel önmagában hordozza az órajelet, (önszinkronizáló), 

 legyen minél keskenyebb a generált jel spektruma, 

 és a spektrum legyen egyenletes. 

Ezek egymásnak ellentmondó követelmények, de több lépésben kompromisszum-keresés, pl. 

külön kódolás az órajel tartalom előállítására és külön kódolás a spektrum kiegyenlítésre. 

 

A minták shiftregiszterbe kerülnek, melynek órajele a mintasorozat órajeléhez fáziszárt, 10-

szeres frekvencián. Ha a minták 8 bitesek, akkor az alsó két bit nulla. A párhuzamos-soros 

átalakítást a spektrumterítés követi. A spektrumterítés alkalmazásával a kábel átviteli 

tulajdonságának kiegyenlítésére egyszerű lehetőség adódik, hiszen az egyenletes spektrum 

csak a kábel kiegyenlítetlenség hatására változhat meg. Ha a vételi oldalon vizsgáljuk a 



33 

bitfolyam kis- és nagyfrekvenciás tartalmát, akkor a közöttük lévő eltérés azonnal 

korrigálható. 

A spektrumterítés az adat ál-véletlenné tételével történik, amit általában valamilyen ál-

véletlen bitszekvenciával történő keveréssel hajtanak végre. Ennek a folyamatnak a vevő 

oldalon végre kell hajtani az inverzét, hiszen csak ez eredményezheti az eredeti jel sorozatot. 

Tehát a vevő oldalon a keverést végző ál-véletlen bitszekvenciára szükség van. Az SDI-nál 

előre megállapodunk abban, hogy mi állítja elő a keverést végző bitszekvenciát. 

A keverést végző bitszekvenciát előállító generátor felépítésén kívül definiálni kell annak 

indítási időpontját is. Az SDI-nál önszinkronizáló kód alkalmazásával maga a kód teszi 

lehetővé a szinkronizálást, természetesen az ál-véletlenítés nem tökéletes voltának árán. A 

keverés lényegében egy konvolúciós kódolást jelent, az aktuális bitet a megelőző 5. és 9. bittel 

hozzák kizáró-vagy (XOR) kapcsolatba. 

A vevőben a másik nagyon fontos feladat a bitfolyam órajel frekvencia és fázishelyes 

kinyerése, ez az órajel lesz az adatfolyam mintavételi frekvenciája. Ennek megfelelően az adó 

oldalon a spektrumterített jelet olyan adatfolyammá kell konvertálni, amely a megfelelő 

számú átmenetet tartalmazza, így belőle a vevő oldalon az órajel kinyerhető. Az alkalmazott 

kódolás SDI esetében az NRZI (Non Return to Zero Inverted). A logikai „1”-t átmenetté, a 

logikai „0”-t DC szintté képezi le. 

Természetesen léteznek mintasorozatok, amelyekre a csatornakódolás után kis órajel-

frekvencia tartalom lesz jellemző, de ezek ritkán előforduló sorozatok, leginkább mérésekhez, 

speciális mérőeszközökkel generálják őket. Az átmenetekből kinyert adatfolyamot a vevőben 

az inverzspektrumterítő alakítja vissza az eredeti bitfolyamra. 

Mivel az átvitel soros, ezért szükség van a karakter, vagy minta-szinkronra is. E szinkron 

tartalmak shiftregiszterben detektálhatók és a soros-párhuzamos átalakító szinkronizálható. A 

komponens párhuzamos bemenet esetén a mintasorozat tartalmazza az SAV és EAV szinkron 

kódokat. 
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3.5.3 Adó és vevő oldal felépítése 

 

3.5.4 Időzítés 

Nem tudom mi kéne ide… 

3.5.5 Koax interfész fizikai paraméterei 

SDI adó paraméterei: 

• aszimmetrikus (koax) kimenet 

• kimeneti impedancia: 75 Ω 

• jel-amplitúdó: 800 mV ±10% csúcstól csúcsig 75Ω-on 

• fel-, lefutási idők: 0,75-1,50 ns, a 20 és a 80%-os pontokon 

SDI vevő paraméterei: 

• bemeneti impedancia: 75 Ω 

• kezelni kell tudni a legnagyobb megengedett jelszintet, de a 40 dB-t csillapító kábelen 

keresztül érkező jelet is 

• A kábel koaxiális, 500 MHz-ig használható, névleges hullámimpedanciája 75Ω, BNC 

csatlakozóval szerelt. 
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3.6 SDI átkapcsolási időzítés, hibajelzés, és SD/HD SDI méréstechnika. 

3.6.1 SDI átkapcsolási időzítés 

 

Digitálisan könnyebben kezelhető az időzítés, mint analóg esetben, pl. a digitális mixer 

bemenetei saját időalap-korrektorral rendelkeznek. Nem minden hardvereszköz rendelkezik 

SDI ki- és bemenetekkel, de van lehetőség az analóg rendszereket SDI-hoz szinkronizálni, 

vagy ellátunk minden eszközt SDI kódoló-dekódoló párral, vagy egy analóg router fogja 

össze az analóg eszközöket, és az analóg és a digitális routert egy gateway kapcsolja össze. 

3.6.2 Hibajelzés 

Szabvány definiálja a vertikális kioltási idő azon tv-sorát és a tv-soron belüli időt, ahol az 

átkapcsolást végre lehet és kell hajtani, így egy hiba figyelő-detektáló berendezés figyelmen 

kívül hagyhatja ezen időszakban keletkező hibákat. 

Aktív és teljes félkép tartalom számára külön-külön hibaellenőrző kódot érdemes definiálni. 

Az egyik legegyszerűb módszer az SDI rendszer tesztelésére további kábellel megnövelni a 

kábelhosszt. A vevőben lévő automatikus kiegyenlítő áramkör a csökkenő jelszintet erősítés 

növeléssel kezeli, ami a zajt is növeli, így az SNR is romlik, ami már hibát eredményez. 

BER-t erre készített berendezéssel lehet mérni, megfelelő tartalékkal készített összeköttetés 

esetén azonban nincs szükség és lehetőség BER mérésre (nincs bithiba, nem tudunk mit 

mérni!). Helyette interferencia hatására megjelenő csomaghibák detektálása, hibás 

másodpercek fogalma. Ha a hibás másodperceket mérjük, akkor a hibajelentés egy hibás 

másodpercet jelez egy adott időben, ami jobb jellemzés az összeköttetés megbízhatóságáról, 

mint a BER. 
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CRC alapú mérés előnye, hogy a CRC része az SDI-nak, ezért maga a mérés is szerves részét 

képezheti, alkalmazható üzem közbeni mérésben, BER könyökpontok meghatározására 

alkalmas, hibás másodperc intervallumok meghatározhatók belőle illetve több ponton 

mérhető. 

3.6.3 SD/HD SDI méréstechnika 

 

Vizsgálati eredményt kaphatunk a szemmagasság ábrából, megjelenítéséhez csak egy gyors 

oszcilloszkóp kell. 

3.7 EBU/AES interfész, beágyazott audió az SDI jelben, kódolás, dekódolás. 

3.7.1 EBU/AES interfész 

EBU és az Audio Engineering Society együttműködésének eredménye. A digitális audió 

mintánkénti bitszáma 16-24, ez 98-122 dB SNR-t jelent, gyakorlatban egy jól tervezett és 

kivitelezett 20 bites rendszerben az SNR 100-110 dB közötti. Az AES jel mindig 

kétcsatornás, vagy sztereó vagy független, ha csak egy csatorna van, akkor a második vagy 

ismétli az elsőt, vagy minden mintája nulla. NRZI csatornakódolás. Az átvitel alapegysége az 

alkeret (subframe), kezdetét szinkronkód jelzi, mely 3 féle lehet. 20 bites esetben 4-7 bitek 

egyéb információkat hordoznak, ezt gyakran használják hármasával 12 bites, 1/3 mintavételi 

frekvenciás utasító, vagy kommentár szöveg átvitelére. További bitek: 
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A teljes keret felépítése sztereó esetben: 

 

3.7.2 Beágyazott audió az SDI jelben, kódolás, dekódolás 

Az SDI kiegészítő adatként digitális audiót is továbbíthat, az ITU-R BT.1305 és az SMPTE 

272M specifikálja. A komponens interfész hatalmas órajel frekvenciája lehetővé teszi 16 

audió csatorna átvitelét. A kompozit interfész adatsebessége alacsonyabb, sőt a szinkronjelet 

is digitalizálni kell, ezért a járulékos adatok átvitelére sokkal kevesebb hely áll rendelkezésre, 

csak 4 audió csatorna továbbítható. Audió csatornánként az EBU/AES interfész 20 bites 

mintái, a 4 kiegészítő bit, a „V”,„C”,„U” adatcsatornák is továbbíthatók. Támogatott az 

EBU/AES 48, 44,1 és 32 KHz-es mintavételi frekvenciáinak alkalmazása. 

Számos audió beágyazási algoritmus alkalmazható, az „A” kivételével a többit kötelező 

jelezni. 
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3.8 DVI, HDMI. 

3.8.1 DVI 

DVI-t eredetileg a nem kompresszált videó PC és monitor közötti átvitelének megvalósítására 

alakították ki, ma a DVI a tisztán digitális videó átvitel egyik legígéretesebb interfésze. Az 

interfész támogatja a HDCP-t, a High-bandwidth Digital Content Protection specifikációt, ami 

biztosítja, hogy ne történhessen jogosulatlan digitális másolás. Szintén támogatja a VESA 

Extended Display Identification Data (EDID), és a Display Data Channel (DDC) 

szabványokat és a Monitor Timing Specification (DMT). A DDC, az EDID és a DMT 

lehetővé teszi az automatikus kijelző detektálást és konfigurálást. 

A DVI a tranziens-minimalizált jelzési rendszert alkalmazza (Transition-Minimized 

Differential Signaling: TMDS). Ennek során a 8 bites videó adatot 10 bites minimális számú 

átmenetet tartalmazó, DC-mentes kóddá konvertáljuk, majd sorossá alakítjuk. A vevő 

párhuzamossá alakítja a soros adatot, majd 8 bitessé visszakonvertálja. Ennek megfelelően a 

digitális R´G´B´ vagy Y’C’bC’r adatok átvitele 3 TMDS jelet igényel, ezért egyetlen TMDS 

link 3 TMDS csatornát tartalmaz. A TMDS megvalósítása: a 8 bemenő bitből az elsőt 

változatlanul hagyjuk, a kódoló a bájt maradék 7 bitjét, bitenként az őt megelőző bithez vagy 

XOR vagy XNOR kapcsolattal kódolja aszerint, hogy melyik eredményez kevesebb 

átmenetet. Az így kódolt 8 bithez a 9. biten jelezzük, hogy a két lehetőség közül a kódoló 

melyiket választotta. 
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Második lépésben a kódoló attól függően invertál, hogy az „1”-k száma milyen viszonyban 

van a „0”-k számával (DC elnyomás), ezt a 10. biten jelezzük. 

A DVI összeköttetésben jel formátumtól függően egy, de kettő egyidejű link is használható. 

Egyetlen TMDS link 25 – 165 MHz órajel között minden formátumot és időzítést támogat. A 

165 MHz-nél nagyobb órajelet igénylő formátumok esetében két TMDS linkre van szükség, 

ilyenkor mindkét link felezett órajel frekvencián működik, ezzel az igényelt sávszélesség is 

feleződik. 

Általában 24 bites R’G’B’-t továbbítunk egyetlen linken, de minden egyéb formátum, pl. a 

24-bit Y’C’bC’r is támogatandó. A 8 bit/komponensnél nagyobb felbontású alkalmazások 

esetében második TMDS linket kell alkalmazni. 

DVI csatlakozók: a Digital-only csatlakozó két linkes összeköttetést támogatja, csak digitális 

jelekre, 24 lábon. A Digital-analog csatlakozó a Digital-only csatlakozó két linkes 

összeköttetésén túl öt további csatlakozó láb segítségével támogatja az analóg jel átvitelét is. 

3.8.2 HDMI 

Tisztán digitális, kompresszió nélküli audió-videó interfész, 1080p-ig minden formátum 

támogatott, max kábelhossz sodrott érpárral 5 méter. 

A csatlakozó 3 TMDS csatornát, órajelet, tápfeszültséget, hot plug detect, stb tartalmaz. A 

következő ábrán kapcsolat megvalósítása látható, az MPEG dekóder chip helyett a HDMI 

adó/kódoló is tartalmazhatja a HDCP titkosítást: 
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4 Kamerák 

4.1 RGB kamerák elvi felépítése, működésük, színhasítás, különböző 

optikai szűrők. 

4.1.1 RGB kamerák 

A kamerák feladata a látottak valósághű átalakítása elektromos jellé, mely egy kijelzőn 

megjeleníthető, vagy a tartalom rögzíthető, továbbítható, feldolgozható. Főbb részei: 

 Optika: bonyolult, sok komponensű, változtatható fókuszú (zoom) objektív; feladata a 

látvány megfelelő arányú, éles leképzése az optikai-elektromos átalakítóra, állandó, 

optimális fénymennyiség biztosítása mellett. 

 Színbontók: feladatuk a színes kép alapszínekre bontása megfelelő szűrőrendszerrel 

(színmérési szabályoknak megfelelő együttes átviteli karakterisztika) 

 Optikai-elektromos átalakító: pontról pontra a képpel arányos villamos jellé alakítják a 

felületükre leképezett képet; FF-ben 1, színesben 2-3-4 átalakító (ált. 3: RGB FCC) 

 Videójel-feldolgozás 

 Kimeneti interfészek 

 Kiszolgáló áramkörök: tápegység, szinkron és időzítés, előerősítők, korrekciók, blende, 

zoom, fehéregyensúly, karaktergenerátor, AGC 

 Képkereső: miniatűr FF/színes monitor 

A cél az optikai kép egyidejű szétosztása, egyforma optikai úthosszak vezetnek a három 

felvevőhöz. A felvevőknek teljesen együtt kell futniuk, az eltérítőrendszereknek egy 

képelemnél kisebb toleranciával kell együttműködniük; erre különböző megoldások léteznek. 

Optikai szűrők biztosítják, hogy a megfelelő spektrális színösszetevő függvényekkel megszűrt 

megvilágítást kapják a felvevők. A gyakorlatban nem pont az FCC függvényeket valósították 

meg, a negatív részeket nullára módosították (R
*
,G

*
,B

*
 színek). 

 

(Elvileg hasonló az XYZ kamera is, csak ahhoz XYZ-színszűrők kellenek, meg egy A
-1

 

mátrix az RGB kimenethez; a mátrixolás viszont növeli a zajszintet, és a CIE spektrális 

színösszetevő függvények nehezen valósítható meg, ezért inkább a fenti megoldást 

választották, ahol közvetlenül RGB jeleket adnak a felvevők.) 
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4.1.2 Színhasítás 

A fényhasítás / alapszínekre bontás történhet dichroic tükrökkel (gör. kétszínű). Az optikai 

hordozóra (üvegre) dichroic réteget visznek fel, amely az eltérő hullámhosszúságú beeső 

fénysugarakat megtöri vagy visszaveri, így igen pontos színszűrőként működik. A kamerában 

lévő első tükör átengedi a vöröset és a zöldet, de visszaveri a kéket, míg a második tükör csak 

a zöldet engedi át, a vöröset visszaveri, így minden szín a neki megfelelő szenzorra jut. 

A dichroic prizmás megoldás kiküszöböli a tükrös módszer hátrányait. A prizmák külső 

felületén található a dichroic réteg; a megfelelő alakú prizmákat légrés választja el egymástól, 

ez teljes visszaverődést biztosít az egyes színeknek, így azok a prizmából közvetlenül a 

megfelelő képbontóra kerülnek. 

  

 

4.1.3 Optikai szűrők 

Az ideális optika minden hullámhosszon azonosan maximális átvitelt biztosít, de ettől néha 

szándékosan el szeretnénk térni. Erre optikai szűrőket használunk, mivel gyorsak, és 

szabályozhatóak velük az optika torzításai. 

 Neutral-Density (ND) szűrő, semleges (szürke) szűrő, átvitele 

minden hullámhosszon azonos; feladata a megvilágítás csökkentése, 

ha az íriszt már nem tudjuk vagy nem akarjuk szűkebbre venni (mert 

nem szeretnénk növelni a mélységélességet). 

A színszűrők feladata korrigálni a megvilágítás okozta természetellenes színhatást, beállítható 

a fehéregyensúly, de művészi hatások is megvalósíthatóak (pl. a Mátrix trilógiában a világok 

különböző színűek: a való világ színei kékesek, míg a mátrixbeli jelenetek zöld árnyalatúak.) 

A polarizációs szűrők azt a hatást érik el, mintha a jelenetről polarizált fény érkezne; ezzel a 

fénylő felületek csillogása, reflexiója mérsékelhető, és növelhető a telítettség. 

Léteznek még gradiens szűrők (a kép egyes részein eltérő színhatások), kontrasztszűrők 

(kontrasztcsökkentés), lágyító szűrők (éles határok elmosása), ködszűrők, csillagszűrők (az 

erős fényforrások csillag alakban „szórják” a fényt, vagy a defókuszált fénypontok alakja kör 

helyett hat- vagy nyolcszög, esetleg négyzet alakú). 

 

ND Intenzitás f-stop 

0,3 1/2 +1 

0,6 1/4 +2 

0,9 1/8 +3 

1,2 1/16 +4 
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4.2 CCD cella és a különböző CCD szerkezetek felépítése és működése, 

CMOS érzékelő működése, összehasonlítása a CCD-vel. 

4.2.1 CCD 

Charge Coupled Device, töltéscsatolt eszköz, melynek kis foto-érzékelő cellái képesek a 

megvilágítással arányos mennyiségű töltés generálására, összegyűjtésére, tárolására és 

kiléptetésére. A töltéseket sorról sorra léptetjük be a kiolvasó regiszterbe, az innen kiléptetett 

töltéseket feszültséggé alakítjuk és erősítjük, majd a regisztert töröljük, és léptetjük a sorokat. 

A cella lehet MOS kapacitás vagy p-n átmenetes. Több százezer elemi cella alkot egy CCD 

felvevő chipet egy Si egykristályon, ortogonális, pl. mátrix-elrendezésben. 

 Optikai-elektromos átalakítás: a cella megvilágításakor szabad elektronok keletkeznek, 

mennyiségük arányos a becsapódó fotonok számával. 

 Töltéstárolás: megfelelő feszültséget kapcsolva a cella átlátszó elektródájára a kialakuló 

potenciálgödörben gyűlnek össze a keletkező elektronok. 

 Töltésmozgatás: az elektródafeszültség változtatásával továbbadogatjuk a töltéseket a 

szomszédos cellák potenciálgödreibe, és a kimenetre továbbítjuk a fény hatására 

keletkezett elektronokat. Ehhez legalább 3 fázisú léptető órajel szükséges: az egyik cella 

csökkenti a potenciálgödrét, a másik növeli, a harmadik bezárja, így csak a másodikig 

mozdulnak el az eletronok; ezt mindig egy cellával eltolva ismételgetjük. A függőleges 

pixelsorokon továbbítjuk a töltéseket, közöttük az oldalirányú töltésáthatást (transzfer-

elkenés) a csatornastop és a túlcsordulásnyelők akadályozzák meg. 

A kép-transzfer CCD (FT-CCD) a legegyszerűbb, itt az érzékelő terület teljes töltésképét a 

félképioltási idő alatt áttoljuk a fénytől védett tároló területre (félképenként, n lépésben, ahol 

n az aktív sorok száma), ahonnan a sorkioltási idők alatt tv-soronként kiléptetjük a tartalmat a 

kiíró regiszterbe, amely pedig az aktív tv-sor alatt a videókimenetre teszi az adott sor elemeit. 

Hátránya, hogy a léptetés során kapott állandó megvilágítás és a folyamatos töltésvesztés 

függőlegesen elmossa a képtartalmat; ezen a helyzeten mechanikus zárral lehet javítani. 

A sor-transzfer CCD (IT-CCD) esetében a fényérzékelők összefüggő oszlopai között vannak a 

továbbító (tároló) regiszterek sávjai, melyek aztán a sortároló CCD shiftregiszterbe 

csatlakoznak. Félképenként, a félképkioltási idő alatt egy lépésben a teljes töltésképet 

beléptetjük a továbbító regiszterekbe, ahonnan tv-soronként, a sorkioltási idők alatt egyesével 

lejjebb léptetjük a kiíró regiszterig, amely pedig az aktív tv-sor alatt teszi a videókimenetre a 

tartalmat. Ez a megoldás függőlegesen sokkal kevésbé keni el a képet, a léptetés a fénytől 

elzárt továbbító regisztersávokban történik, csak nagy megvilágítású pixelek körül lehet hiba; 

cserébe kb. felére csökken az érzékelési terület, amin integrált lencserendszerrel lehet 

segíteni. 

A kép- és sor-transzfer CCD (FIT CCD) ötvözi az előző két megoldás előnyeit: félképenként, 

a félképkioltási időben egy lépésben a vertikális továbbító regiszterekbe léptetjük a teljes 

töltésképet (IT), majd szintén a félképkioltási időben n lépésben a tároló területre toljuk a 

teljes tartalmat (FT); itt már „biztonságban” elvégezhetjük tv-soronként a soronkénti léptetést 

a kiíró regiszterbe, majd az aktív tv-sor alatt a töltés továbbítható a videókimenetre. 



45 

4.2.2 CMOS 

A passzív pixel szenzor (PPS) a fotonokat elektromos töltéssé konvertálja, majd erősíti; zajos. 

Az aktív pixel szenzor (APS) a passzív érzékelőt egészíti ki zajkioltó áramkörökkel, és a 

chipre vihető a képstabilizálás és a kompresszió is, így a kamera kis méretű és fogyasztású 

lesz; cserébe csökken az aktív felület, így kis megvilágítás esetén az érzékenység is kisebb; 

ezt mikrolencserendszerrel lehet kompenzálni, amely az aktív területekre fókuszálja a fényt. 

Mivel minden egyes cella egyedi áramkörökkel rendelkezik (erősítő, töltés/feszültség 

átalakító, zajkioltó, ADC), nem csak a fényérzékelő terület csökken, az egyedi áramkörök 

miatt a jelfeldolgozás sem lesz teljesen azonos minden pixelre. 

 

4.2.3 CCD és CMOS összehasonlítása 
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4.3 Váltott-soros videójel kialakítása, integrálási lehetőségek. 

4.3.1 Kép- és félképintegrálás 

A CCD-kben a tv aktív sorszámának megfelelő számú sor van, a váltott soros televíziós 

rendszerek viszont csak az összes tv-sor felét jelzik ki egy lefutás alatt, vagyis csak a CCD-ről 

kiolvasott sorok felére van szükség. 

Kép integrálási módban a függőleges regiszterbe való beolvasásig minden cella képideig 

gyűjti a töltéseket, a páratlan és a páros félképekhez csak a megfelelő sorokat olvassuk ki. Így 

a legjobb a függőleges felbontás, de a hosszú integrálás miatt a gyors mozgások elmosódnak. 

Félkép integrálási módban a töltésgyűjtés csak félképideig tart, kisebb lesz az elmosódás, 

viszont a töltésmennyiség feleződése miatt felére csökkenne az érzékenység is. Ezért két-két 

szomszédos sort átlagolni kell, ez viszont csökkenti a függőleges felbontást. A másik félképbe 

tartozó sorokat sor-ofszet eljárás után állítjuk elő a következő félképintegrálást követően. 

 

4.3.2 Változó integrálási idő 

Ez gyakorlatilag egy „elektronikus zár” alkalmazása, hasonlóan a filmkamerák mechanikus 

shutteréhez. Beállítható a fénygyűjtési intervallumok hossza (akár 1/2000 mp), a köztes 

időkben nem gyűjtjük a töltéseket; ekkor nagyon gyors mozgások esetén sincsen elmosódás. 

Az érzékenység és a jel-zaj viszony ugyan csökken, de ez az írisz nyitásával kompenzálható. 

4.3.3 Egy képérzékelős kamerák 

Bár nem volt kérdés, a fogyasztói kamerák egy részében csak egyetlen képbontó van, a CCD-

n oldják meg az alapszínek szétválasztását, mégpedig úgy, hogy az egyes pixelek fölé vörös, 

zöld illetve kék színszűrőket helyeznek, így a monokróm CCD egyes pixelei csak a megfelelő 

hullámhosszúságú színeket látják. A kiolvasás időmultiplexált, egymás után tartalmazza az R, 

G, B pixelek értékeit. Mivel a zöld szín járul hozzá a leginkább a 

világosságjelhez, érdemes megnövelni a zöld pixelek számát, így a 

világosságcsatorna felbontása is növelhető. Ma főleg a Bayer-struktúrát 

használják: az egyik sorban RGRGRGRG, a másikban GBGBGBGB.  
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4.4 Záridő, megvilágítás, fókusztávolság, F-stop, mélységélesség, látószög. 

4.4.1 Záridő és megvilágítás 

Gyors mozgások elmosódásmentes leképezéséhez a félkép/képidőnél 

rövidebb töltésgyűjtés szükséges, ezen segít a záridő (1/zársebesség) 

beállítása, mely meghatározza, hogy mennyi ideig érheti fény az optikai 

érzékelőt. Vezérlése lehet manuális vagy expozíció-alapú. A záridő 

csökkentésével pillanatszerű állóképek rögzíthetőek a videóban; ez 

persze csökkenti az expozíciót, ami az írisz nyitásával kompenzálható. 

Növelésével értelemszerűen nő az expozíció, így gyenge fényviszonyok 

mellett is filmezhetünk, bár a kép elmosódottabb lesz. 

4.4.2 Fókusztávolság és F-stop 

       

Az optikai-elektromos átalakító által generált jel szintje a külső megvilágítás és a záridő 

mellett függ az objektív íriszének nyitottságától is (F-stop = fókusztávolság / íriszátmérő). Az 

F-stop jellegzetes értékei gyökkettő hatványai, így lépésenként feleződik a felület, és így a 

megvilágítás (expozíció) is: 1.4-nél a legnagyobb, 22-nél a legkisebb felületen engedjük a 

megvilágítást az érzékelő felé.  

Azonos expozíció eléréséhez a záridő felezésével együtt 

az F-stop értékét is csökkenteni kell eggyel, mivel így az 

írisz felülete kétszereződik. Az alábbi záridő/F-stop 

kombinációk mind azonos megvilágítást eredményeznek:  

záridő [sec] normál 1/100 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000 1/10000 

F-stop 16 11 8 5,6 4,0 2,8 2,0 1,4 1,0 

4.4.3 Mélységélesség 

A mélységélesség az a tárgytávolságtól való eltérés, amelyen belül lévő tárgyak a képsíkon 

még fókuszáltnak tűnnek. Mértéke a beállított tárgytávolsággal egyenesen, az objektív 

fókusztávolságával és a rekesznyílással pedig fordítottan arányos; vagyis annál kisebb lesz a 

mélységélesség, minél közelebbi tárgyra élesítünk, minél nagyobbra van nyitva az írisz, és 

minél nagyobb a fókusztávolság (ehhez persze hosszabb objektív is kell, mobillal pl. nehéz). 

  

záridő [sec] expozíció 

1/2000 x 

1/1000 2x 

1/500 4x 

1/200 10x 

1/100 20x 

1/50 40x 

1/25 80x 

1/12,5 160x 
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4.4.4 Látószög és zoom 

     

Kislátószögű lencse (teleobjektív): α < 10° (illetve f > 50 mm) 

Nagylátószögű lencse: α > 45° (illetve f < 10 mm) 

 

4.5 Kamerák minősítése (érzékenység, felbontás, MTF, jel-zajviszony). 

4.5.1 Érzékenység 

Az a legkisebb megvilágítás, amely mellett a kamera „megfelelő” kimenő jelet szolgáltat. 

CCD kamerák esetén függ az érzékelési terület arányától („kitöltési tényező”), a foton-

elektron átalakítás hatékonyságától (kvantum-hatékonyság), az optikai hatékonyságtól 

(transzmisszió) és a cella töltésveszteségétől is. Azonos érzékelőméret mellett a felbontás 

növelése kisebb pixelekkel, így kisebb érzékelési területtel, vagyis kisebb érzékenységgel jár. 

Háromféle definíció létezik, az első kettő zajhatárolt, a harmadik jelhatárolt esetre vonatkozik: 

 Az érzékenység a teljes képminőség (SNR) biztosításához szükséges megvilágítás értéke 

(lux), miközben adott a kameraobjektív állapota (pl. 8-as blende), a jelenetmegvilágítás 

színhőmérséklete (3200 K) és a jelenet átlagos reflexiós tényezője (~90%). 

 Az érzékenység a teljes képminőség (60 dB SNR) biztosításához szükséges blendeállás 

értéke, miközben adott a megvilágítás mértéke (2000 lux), spektrális eloszlása (3200 K 

színhőmérséklet) és a jelenet átlagos reflexiós tényezője (~90%). 

 Az érzékenység az a minimális megvilágítás, amely mellett a kimeneten valamilyen 

műszaki paraméternek megfelelő jelet kapunk, miközben a blende teljesen nyitott és a 

kamera erősítése maximális. Legtöbbször ez a paraméter a kimenő jel amplitúdójának 

aránya a fehérhez képest, professzionális kameránál 100%, otthoninál 50%. 
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4.5.2 Felbontás 

A kép függőleges méretének megfelelő vízszintes távolságon 

megjeleníthető pixelek száma, mértékegysége a sor. Csak akkora 

távolságot veszünk figyelembe vízszintesen, amennyi a kép 

függőleges mérete, amit viszont ismerünk (pl. SD EU: 576 sor). 

4:3 képméretarány és 52 µs aktív soridő 

esetén a feldolgozott maximális frekvenciával: 

A felbontás tulajdonképpen megadja, hogy az aktív soridő ¾ -ében hány darab fekete és fehér 

pixelt vagyunk képesek kijelezni (egy fmax szinuszos jel 1 µs alatt 2fmax fekete-fehér pixelt). 

  

4.5.3 Modulation Transfer Function (MTF) 

A modulációs (kontraszt)átviteli függvény pontosabb definíciója a felbontásnak, amely 

megadja a kimeneti jelszintet a térbeli frekvencia függvényében (vagyis a görbe egy pontját). 

Az érkező fényt a CCD celláinak teljes érzékelési területe integrálja, vagyis az elektromos 

jelet adott szélességű impulzussal mintavételezi, ami a kisfrekvenciás komponensekhez 

képest csökkenti a nagyfrekvenciás komponensek nagyságát (ha nem dirac a mintavétel). 

Így amikor a térbeli távolsággal összemérhető szélességű érzékelőcellákkal történik a 

mintavételezés, a nagyfrekvenciás térbeli komponensek amplitúdója csökken (sinx/x szerint).  

A mintavételi tétel miatt a spektrumvisszahajlás ellen optikai előszűrés szükséges (LPF). 

A CCD/CMOS kamerák vízszintes felbontását az egy sorban lévő cellák száma adja meg. 

A tv-sorszámos definíció szerint a felbontás a képmagasságnak megfelelő vízszintes 

távolságban reprodukálható fekete-fehér vonalak száma. Pl. egy vízszintesen 1000 pixelt 

tartalmazó érzékelő 4:3-as képarányú chip esetén az elméleti felbontáshatár 750 sor. 

4.5.4 Jel-zaj viszony 

A kamera által szolgáltatott videójel jel-zaj viszonyán a világosságjel és a zaj 

amplitúdóhányadosát értjük (optimális körülmények között, ahol a megvilágítás 2000 lux); 

SNR = 20log(UY/ZY), ahol UY az Y-jel amplitúdója, ZY pedig a rajta mérhető zajfeszültség. 

A jel-zaj viszony és a szükséges bitszám összefüggését lásd a következő pontban. 
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4.6 Kamerák általánosítható tömbvázlata, az egyes funkciók értelmezése. 

  

A videójel feldolgozásának lépései: videójel-erősítés, ADC, kontrasztkompresszió (csökkenti 

a megvilágítás dinamikáját), csúcsfénykezelés (túlvezérlés ellen), apertúrakorrekció (MTF 

hatása), képminőség-javítás, színkorrekció, gammakorrekció, kimeneti videóformátum. 

Az ADC mintánkénti bitszámát egyértelműen meghatározza a referencia-fehérszint és a 

szükséges jel-zaj viszony. A szükséges SNR értékhez hagyjunk még legalább 6 dB tartalékot, 

hogy a digitalizálás minőségrontó hatása ne legyen lényeges, valamint a túlvezérlés dB-

értékét is adjuk hozzá (hatszoros túlvezérléshez +15,6 dB). Az így kapott jel-zaj viszony a 

mintánkénti bitszám hatszorosánál ~11 dB-vel nagyobb (SNR = n*6,02+10,8 dB), ebből már 

kiadódik a szükséges n bitszám. Ha például 60 dB szükséges, a referenciafehér feletti tartalék 

hatszoros (+15,6 dB), akkor a minimális bitszám: ((60+6+15,6)-10,8)/6,02 = 12 bites 

felbontásra van szükség. 

Az automatikus erősítés (AGC) tartja optimumon az érzékenységet és a jel-zaj viszonyt a 

bemenő jelszint függvényében, a professzionális eszközökben ez kézzel is szabályozható. 

A további funkciók a következő pontban szerepelnek. 

 

4.7 Fehéregyensúly beállítás, csúcs-fehér kezelés, képminőség javítás, 

testszín vezérlés, fekete-fehér árnyalat kompenzáció, expozíció 

vezérlés. 

4.7.1 Fehéregyensúly-beállítás 

Célja a C-fehérnek megfelelő megvilágítottság reprodukálása. Ahol a két színkülönbségi jel 

egyaránt nulla, illetve ahol R=G=B, az a C-fehéret jelenti; ha nem ilyen, korrigálnunk kell. Ha 

nincs megfelelő optikai szűrőnk, elektronikus korrekció szükséges. Ha van a jelenetben 

megfelelő fehér (szürke) felület, amelynek a megvilágítása megegyezik a jelenetével, akkor a 

kamera keresőjében kijelöljük a fehérnek szánt színt, és ehhez tudjuk igazítani a kiegyenlítést. 

Automatikus beállítás esetén a rendszer mindig az R, G és B csatornák csúcsértékeihez 

tartozó pozíciót tekinti C-fehérnek, amennyiben azok egyszerre egy helyen találhatóak. 
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4.7.2 Csúcs-fehér kezelés 

Csúcs-fehér felületnek azokat a jelenetrészeket tekintjük, amelyek lényegesen világosabbak a 

referenciafehérnél, pl. fényesen világító izzók, teljes reflexiót adó tükröző felületek, kültéri 

napfény, éjszakai felvétel esetén nagy fényerejű fényszórók. Ezek a referenciafehérhez képest 

százszoros megvilágítást is jelenthetnek, ezt a tartalék dinamikatartománynak kell kezelnie. 

Egy a bemenetre értelmezett referenciafehér 

szintig lineáris marad az átvitel, kicsivel 

alatta egy könyökpont (knee) található, mely 

felett a megfelelő mértékben csökkentik az 

átviteli függvény meredekségét, így a 

csúcsmegvilágítás dinamikája beilleszthető 

lesz a tényleges dinamikatartományba. A 

CCD telítése a referenciaszint hatszorosánál 

van, de már korábban belép a fehérvágás, ez 

100-120% között maximálja a kimenő videó 

jelszintjét. (≈ Kompresszor + limiter.) 

4.7.3 Képminőség-javítás 

Elsődleges célja a felbontáscsökkenés korrigálása vízszintesen és 

függőlegesen. Az ehhez szükséges jel felüláteresztő FIR-szűrővel 

állítható elő a vízszintesen ill. a függőlegesen szomszédos minták 

alapján, majd ezeket hozzáadják az eredeti jelhez. A gamma előtt 

hozzáadva a feketeszint közelében, utána a fehérszint közelében emeli ki a javítójelet. 

              

4.7.4 Testszínkorrekció-vezérlés 

Bizonyos jelminőség-javító műveleteket a testszínekre nem akarunk végrehajtani, mert pl. az 

arcon nem feltétlenül előnyösek; egy megadható színtartományban korlátozzuk ezeket. 

4.7.5 Fekete-fehér árnyalatkompenzáció 

A CCD érzékenysége nem minden pontban azonos, ez ellen elektronikus korrekció szükséges. 

A CCD sötétárama pixelről pixelre változhat, ez egy fekete árnyalatot eredményez, amely 

ráadásul a hőmérséklet emelkedésével erősödik; ez az additív komponens eltűntethető, ha 

kivonjuk belőle a teljesen fekete jelenet esetén kialakuló videójelet (képtárolóba menthető). 
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Ha a kamerát teljesen fókuszált állapotban egy egyenletesen megvilágított fehér felület felé 

fordítjuk, a fehérárnyalat jelenik meg a képen, mivel az optika, a fényhasító és a fényszűrők 

nem tökéletesek (legtöbbször a kép széle felé csökken az érzékenység). A korrekcióhoz 

erősítésszabályzás szükséges (a relatív érzékenységi görbe inverzével), a korrekciós jel 

manuálisan és automatikusan is beállítható. A korrekciót gyakran még analógban végzik el. 

4.7.6 Expozíció-vezérlés 

A videó jelszintje számos helyen vezérelhető: a CCD és az ADC közötti erősítő erősítésével 

(növelése csökkenti a szükséges fénymennyiséget, növeli az érzékenységet, de ezzel a zajt is), 

a lencse íriszének állításával, ND fényszűrő beiktatásával, elektronikus shutter állításával. 

Az expozíció vezérlésekor a videójel 100%-os referenciaértékét úgy kell beállítani, hogy az 

még lehetővé tegye a csúcsmegvilágításokhoz tartozó jelek kompresszálását is. 

Kis megvilágítás mellett nincs beavatkozás; mikor a videójel szintje maximális erősítés és 

nyitott írisz mellett meghaladná a 100%-ot, folyamatosan csökkentjük az erősítést, hogy a 

videójel szintjét változatlanul 100%-on tartsuk. Amikor az erősítés már tovább nem 

csökkenthető, a fényintenzitás további növekedése esetén zárni kell az íriszt. Ennél is 

nagyobb megvilágítás esetén egyéb eszközökre van szükség (shutter vagy ND fényszűrő). 

 

 

4.8 Stúdió kamera rendszerek, funkciók, az egyes komponensek szerepe, 

kamera kábel típusok, analóg és digitális kommunikációs lehetőségek. 

A studió több (3-12) kamerát tartalmaz. A kamerák a vezérlőtől távol a stúdiótérben 

találhatók. A kamerák és a stúdiótér minden funkcióját a vezérlőből szeretnék irányítani. A 

studió kamerákat méretük és súlyuk miatt kamerafejre és CCU-ra (Camera Control Unit) 

osztották. A kettéosztott kamera ma is ajánlatos a kamerafej méretének csökkentése és a 

központosított vezérlés biztosítása miatt. 
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CCU – minden kamerához tartozik egy. Vezérlő interfész a beállításokhoz (RCP és kamerafej 

között), lehetővé teszi, hogy a vezérlőből azonosra állítsák a kamerák képeit. Tartalmazza az 

audio, video és szinkron csatlakozókat, intefész a kamerafej és a külső egységek között. A 

kamerafej és CCU kamerakábellel van összekötve, ezen meg súgógép videojele, egyéb vissz 

videó, kétirányú beszéd kommuniáció (intercom, utasító), tally (piros lámpa a kameramannak 

és a munkatársaknak), és vezérlések, kamera táp. A kamera fő videójele a spektrum alján 

kerül átvitelre. 

Master Setup Unit (MSU) – biztosítja a kamerák központi vezérlését. Általános és részleges 

funkció vezérlés a kamerákhoz külön-külön is. 

RCP (Remote Control Panel - távvezérlők) – kameránként külön, a kamerák egyedi 

paramétereit lehet szabályozni (fókusz, írisz, stb), ezeket a paramétereket kivesszük a 

kameraman kezéből, és ő csak a kamerát mozgatja. 

CNU (Camera Command Network Unit) – kamera vezérlő egységet - az MSU-t, RCU-t és 

CCU-t összekötő - a vezérlő jelek útvonalválasztója (routere). Kisebb rendszerben nincs 

szükség rá, RCP-k a CCU-kra kapcsolódnak. 

 

Kamerakábel lehet triax és sokeres multi-core és optika is. A multi-core egyetlen 

kábelkötegben párhuzamosan hordozza a jeleket, hosszú távra költséges. A triax kétszeresen 

árnyékolt koax, a középső és a belső árnyékolás viszi az adatokat, a külső árnyékolás csak 

védelem-földelés. A triax egy kábelen továbbít szinte mindent, kamerafejben és CCU-ban 

mux/demux. Multiplexelési elv FDM és TDM lehet. 

 

Genlock, kamerarendszer szinkron, minden kamera frekvencia és fázis szinkronban járjon. 

BB: Black Burst, fekete tartalom mellett szinkron jelek és burst. 
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4.9 Példa stúdió kialakítására. 

Műsorok kép- és hangfelvétele, 3 fő egység: 

Stúdiótér: kameraláncok, mikrofonok, súgó rendszer, kihangosítás (bejátszott videó kísérő 

hangja, utasító – úrhang), díszlet + világítás 

Stúdió vezérlő: CCU-k, video mixer és effekt berendezések, karaktergenerátor, grafika, 

arculat, rögzítő és bejátszó gépek. Szinkron, videó és audió vezérlése, kamera képek, hang 

rögzítés. Videó szerver MPEG-2 rögzítése SDTI-on kereszül. Rögzítés és kijátszás egyszerre. 

Kétirányú SDI/SDTI csatlakozók. Videó csatornánként 2 AES/EBU hang. Tárolás max 200 

gigás merevlemezekből álló raid tömb. 

Hangszoba – fő adásjel keverése, stúdiótér hangosítása, audió bejátszások indítása, kép-hang 

szinkron állítása. Nagy hangmixer, monitor hangfalak, videó monitor hangfal. Bemenet lehet 

mikrofonszintű vagy vonalszintű. Digitális AES/EBU és szimmetrikus analóg ki- és 

bemenetek. 


