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Streszczenie. Światowy rynek telewizyjny bardzo szybko podąża w kierunku telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV. Ta nowa technologia przynosi istotną poprawę
jakości obrazu i wierności odwzorowania kolorów. W porównaniu do tradycyjnej telewizji analogowej uzyskujemy około pięć razy wyższą rozdzielczość całego obrazu i dwa
razy wyższą jego rozdzielczość liniową. Obraz jest wyświetlany w szerokim formacie
16 : 9, a dzięki zastosowaniu sześciokanałowego systemu dźwięku, nazywanego Dolby
Digital 5.1 Sound, jakość dźwięku jest bardzo wysoka. Niniejszy artykuł przedstawia
krótki opis nowej technologii HDTV.

1. Wstęp
W telewizji wysokiej rozdzielczości został zastosowany nowy standard nadawania obrazu i dźwięku w sygnale telewizyjnym. Technologia HDTV jest systemem w pełni cyfrowym, zatem sygnał jest transmitowany i zapisywany w postaci bitów i w takiej postaci
dociera do użytkownika końcowego. Zasadnicza różnica w stosunku do telewizji analogowej polega na zastosowaniu tu kompresji cyfrowej, co pozwala w paśmie jednego
kanału telewizyjnego zmieścić do ośmiu programów, a ponadto, równolegle z przekazem
telewizyjnym, można przesyłać inne informacje elektroniczne [1].
Telewizja wysokiej rozdzielczości pozwala na oglądanie filmów w oryginalnej szerokoformatowej wersji, dzięki czemu nie ma tu geometrycznych zniekształceń obrazu. Co
więcej, cyfrowy przekaz obrazu jest pozbawiony szumu (śnieżenia), zamglenia, czy innych
zakłóceń [2]. Przed omówieniem tej nowej technologii zdefiniujemy kilka podstawowych
pojęć związanych z wyświetlaniem obrazu w odbiornikach telewizyjnych.
2. Współczynnik kształtu obrazu (ang. Aspect Ratio)
Współczynnik kształtu wyświetlanego obrazu wyraża stosunek szerokości obrazu wyświetlanego na ekranie do jego wysokości. Obecnie w telewizji są stosowane dwa podstawowe standardy. Pierwszym jest tradycyjny już standard 4:3, drugim jest standard
16:9 związany z telewizją wysokiej rozdzielczości HDTV.
Treść artykułu była prezentowana w czasie VIII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
29 - 30 maja 2009 r.)
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Rysunek 1. Porównanie obrazów wyświetlanych w standardach 4:3 i 16:9 [3]
Na Rys. 2 został przedstawiony obraz w formacie 4:3 wyświetlany w standardzie
16:9 [3].

Rysunek 2. Obraz standardu 4:3 wyświetlany na ekranie 16:9
3. Sposoby wyświetlania obrazu
Mamy dwa sposoby wyświetlania obrazu. Pierwszy sposób wiąże się ze skanowaniem
z przeplotem, a drugi ze skanowaniem progresywnym.
3.1. Skanowanie z przeplotem (ang. Interlaced Scanning). Faktyczny obraz jest
tu wyświetlany w postaci dwóch półobrazów przesuniętych względem siebie o jedną linię.
Półobrazem nazywamy obraz złożony tylko z nieparzystych linii lub tylko z parzystych
linii. Półobraz złożony z linii nieparzystych nazywamy półobrazem górnym (ang. top
field), natomiast półobraz złożony z linii parzystych nazywamy półobrazem dolnym
(ang. bottom field) [4].
Wyświetlanie poszczególnych półobrazów jeden po drugim nazywamy wyświetlaniem
z przeplotem. Pełny obraz złożony ze wszystkich linii tworzy ramkę (klatkę). Inaczej
mówiąc obraz jest tworzony w dwóch fazach. W pierwszej fazie, co każdą 1/50 s (przy
częstotliwości 50 Hz) wyświetlane są linie nieparzyste na obrazie, natomiast w drugiej
fazie też co 1/50 s są wyświetlane linie parzyste. Zatem w ciągu jednej sekundy zostaje wyświetlonych 25 ramek Szybka zmiana następujących po sobie pól daje wrażenie
ciągłego ruchu [1,5]. Skanowanie z przeplotem oznacza się w literaturze literą i (ang. interlaced).
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Rysunek 3. Sposób tworzenia się ramki

Rysunek 4. Ramka zostaje utworzona z dwóch półobrazów [5]
3.2. Skanowanie progresywne (ang. Progressive Scanning). Obraz jest tu tworzony, poprzez skanowanie każdej (1, 2, 3, 4, ...) linii po kolei i w ten sposób powstaje
jedna ramka. Nie ma tu skanowania naprzemiennego (1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ...) linii, jak to
ma miejsce w przypadku skanowania z przeplotem. Pełny obraz jest w ten sposób wyświetlany 50 razy na sekundę (przy częstotliwości prądu 50 Hz). Progresywne skanowanie
obrazu pozwala uzyskać ostrzejszy obraz z większą liczbą szczegółów [5,6]. Dla zaznaczenia, że mamy do czynienia ze skanowaniem progresywnym stosuje się w literaturze
oznaczenie literą p (ang. progressive).
4. Szybkość przekazu ramek (ang. Frame Rate)
Szybkość przekazu ramek (klatek), inaczej szybkość, z którą wyświetlane są ramki
definiuje liczbę ramek obrazu wyświetlanych w ciągu jednej sekundy [5,7,8]. Zatem wielkość ta określa nam, ile razy w ciągu jednej sekundy jest odświeżony obraz na ekranie
telewizora, czy monitora komputerowego [8]. Mała litera i lub p umieszczana po liczbie określającej szybkość wyświetlania ramek wskazuje, czy mamy skanowanie obrazu
z przeplotem, czy progresywne. Przy skanowaniu z przeplotem szybkość wyświetlania
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ramek wynosi 25 ramek/s, przy częstotliwości prądu przemiennego w sieci energetycznej 50 Hz lub 30 ramek/s, przy częstotliwości 60 Hz. Przy skanowaniu progresywnym
szybkości te wynoszą 50 ramek/s (dla 50 Hz) i 60 ramek/s (dla 60 Hz).
5. Rozdzielczość obrazu (ang. Image Resolution)
Rozdzielczość ekranu jest parametrem, który określa liczbę pikseli obrazu wyświetlanego na ekranie w bieżącym trybie pracy telewizora, monitora komputerowego, czy
każdego innego wyświetlacza, którego obraz utworzony jest z pikseli. Obraz wyświetlany
na ekranie składa się z określonej liczby poziomych linii. Każda linia jest złożona z wielu
pikseli. Na ekranie mamy więc równomierną siatkę pikseli. Rozdzielczość obrazu określa
iloczyn liczby tworzących go pionowych oraz poziomych linii. Np. obraz o rozdzielczości
1024x768 oznacza, że składa się on z 1024 linii pionowych i 768 linii poziomych, co w sumie daje 786432 pikseli. Ponieważ w przytoczonym tu przykładzie każda linia pozioma
składa się z 1024 pikseli, a linia pionowa z 768 pikseli można, więc zdolność rozdzielczą
obrazu zapisać w postaci 1024x768 pikseli i tak najczęściej jest ona podawana.
6. Telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV
Telewizja wysokiej rozdzielczości ma zastąpić dotychczasowe systemy telewizyjne
NTSC, PAL i SECAM.
Komitet Zaawansowanych Standardów Telewizyjnych ATSC(ang. Advanced Television Standards Committee) ustalił standardy dla telewizji cyfrowej [2]. Standardy te są
związane z kodowaniem i przesyłaniem obrazu i dźwięku. Zawierają one również wytyczne dla różnych poziomów jakości obrazu i dźwięku. Tak powstało 18 równolegle używanych pierwotnych standardów dla telewizji cyfrowej, które obejmują różnice związane
ze współczynnikiem kształtu obrazu, rozdzielczością obrazu, szybkością wyświetlania
ramek oraz sposobem wyświetlania obrazu (przeplot lub progresywny) [7,9-11].
W Tabeli 1 [7,10] porównano ze sobą dwa podstawowe systemy telewizji cyfrowej:
- Telewizję standardowej rozdzielczości SDTV (ang. Standard Definition Television),
- Telewizję wysokiej rozdzielczości HDTV (ang. High Definition Television)
obejmujące 18 wyżej wymienionych standardów.
Tabela 1

∗

Dla Europy, gdzie częstotliwość prądu w sieci wynosi 50 Hz wartości ”Frame rate” wynoszą
25 i 50, natomiast przedstawione w Tabeli 1 wartości 30 i 60 dotyczą Ameryki i Japonii,
ponieważ tam częstotliwość prądu wynosi 60 Hz.
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Sposób zapisu parametrów obrazu wyświetlanego na ekranie dla jednego z 18 standardów przedstawionych w Tabeli 1 może być następujący: 1920x1080/30p (skrócony
zapis 1080p30). Taki zapis oznacza, że maksymalna rozdzielczość obrazu, jaką można
osiągnąć w systemie HDTV, wynosi 1920x1080 pikseli, szybkość wyświetlania ramek
wynosi 30 ramek/s, a skanowanie obrazu jest progresywne.
Na Rys. 5 przedstawiono porównanie rozdzielczości obrazu prezentowanego w systemie
HDTV i SDTV [10].

Rysunek 5. Rozdzielczość obrazu w systemie: (a) HDTV, (b) SDTV
Krótka charakterystyka telewizji wysokiej rozdzielczości
- Technologia HDTV jest ogromnym krokiem naprzód w porównaniu do standardowej telewizji analogowej. Oferuje ona pięć razy wyższą rozdzielczość, obraz jest
ostrzejszy, a odwzorowanie kolorów lepsze. Obraz jest wyświetlany w szerokim
formacie 16 : 9 [13].
- Stosowane są dwie techniki skanowania obrazu: skanowanie z przeplotem (i) i skanowanie progresywne (p).
- Szybkość wyświetlania ramek: 25 ramek/s lub 50 ramek/s dla częstotliwości prądu 50 Hz; 30 ramek/s lub 60 ramek/s dla częstotliwości prądu 60 Hz. W przypadku filmów szybkość wyświetlania ramek wynosi 24 ramek/s.
- W technologii HDTV mamy następujące rozdzielczości obrazu wyświetlanego na
ekranie telewizora przy częstotliwości prądu 50 Hz [12]:
1280x720/24 p (720p24),
1280x720/25 p (720p25),
1280x720/50 p (720p50),
1920x1080/24 p (1080p24),
1920x1080/25 p (1080p25),
1920x1080/50 i (1080i50).
Porównując standardy 1080i50 oraz 720p50 można stwierdzić, że 1080i50 wykazuje dokładniejsze odwzorowanie przedmiotów nieporuszających się w pionie
i wyższą rozdzielczość poziomą. Standard 720p50 oferuje większą płynność ruchów [12]. Ze względu na ograniczenia związane z przesyłaniem danych, najbardziej zaawansowany standard (1080p50) nie spełnia jeszcze dobrze swojego
zadania [9]. Należy zwrócić uwagę, że przy rozdzielczości obrazu 1280x720 pikseli, całkowita liczba pikseli tworzących obraz wynosi 921 600 pikseli, natomiast
przy rozdzielczości 1920x1080 mamy imponującą liczbę 2 073 600 pikseli.
- Dla telewizji, filmu, wideo i innych multimediów zdefiniowano dwa najważniejsze
standardy: standard SMPTE 296M został określony dla rozdzielczości 1280x720
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pikseli i skanowania progresywnego, a SMPTE 274M dla rozdzielczości 1920x1080
i skanowania z przeplotem lub progresywnego [13].
- Dla potrzeb telewizji wprowadzony został standard HDSDI, zapewniający odpowiednią kompresję obrazu i dźwięku. Sygnał HDTV może być zakodowany
na kilka sposobów, ale najczęściej stosuje się: MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC
[6,12,13].
- Telewizory HDTV są wyposażone w złącze HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface), które umożliwi przesłanie cyfrowego sygnału audio i wideo
o najwyższej jakości.
W najbliższym czasie telewizja cyfrowa zastąpi telewizję analogową. W telewizji cyfrowej dzięki zastosowaniu kompresji cyfrowej, w paśmie jednego kanału telewizyjnego
można umieścić do ośmiu programów [14]. Równolegle z przekazem telewizyjnym można
będzie przesyłać również inne informacje elektroniczne. Odbiór telewizji cyfrowej będzie
możliwy m. in. za pośrednictwem satelity, sieci kablowej, nadajników naziemnych oraz
nadajników telefonii komórkowej [1,14].
- Cyfrowa telewizja satelitarna w systemie DVB-S.
Odbiorniki cyfrowe oprócz płatnych programów mogą odbierać kilkaset bezpłatnych
programów z całego świata (FTA - Free to Air). Odbiór tak dużej liczby programów jest
możliwy dzięki zastosowaniu cyfrowej kompresji MPEG. Jeden transponder (bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne umieszczone na satelicie [3]), dzięki cyfrowej kompresji
danych umożliwia przesłanie kilku kanałów telewizyjnych razem z wieloma językami,
licznych programów radiowych oraz dodatkowych usług i to wszystko na jednej fali
nośnej. Typowe pasma to: 27, 33, 36, 54 i 72 MHz.
- Kablowa telewizja cyfrowa w systemie DVB-C.
Kablowa telewizja cyfrowa wymaga odpowiedniej infrastruktury. Instalacja musi być
wyposażona w kanał zwrotny, który zapewni dodatkowe usługi jak: telewizja na żądanie,
internet, telefon oraz płatny dostęp do multimediów (ang. Pay Per View).
- Cyfrowa telewizja naziemna w systemie DVB-T.
Dzięki kompresji MPEG-2 lub MPEG-4 pakiet ośmiu programów (multipleks) zajmuje
tylko jeden kanał telewizyjny. Do korzystania z takiej telewizji jest potrzebny odpowiedni
dekoder. Bardzo mały procent odbiorników telewizyjnych na rynku ma wbudowany
tuner telewizji cyfrowej DVB-T, a praktycznie nie ma odbiorników z tunerem DVBT2. W Polsce jest brany pod uwagę standard kodowania DVB-T z kompresją MPEG2 (standard kodowania w telewizji standardowej rozdzielczości SDTV) oraz standard
DVB-T2 z kompresją MPEG-4 (standard kodowania obrazu w rozdzielczości HDTV).
- Cyfrowa telewizja w systemie DVB-H.
Cyfrowa telewizja w systemie DVB-H pozwala odbierać program telewizyjny w urządzeniach mobilnych, takich jak: telefony komórkowe, palmtopy itp.
7. HDTV w Polsce - stan obecny
Od kilku miesięcy można zaobserwować duże zainteresowanie kanałami HD wśród
Polaków, którzy wymieniają stare telewizory na nowe obsługujące sygnał wysokiej rozdzielczości HDTV. Polski rynek telewizji cyfrowej, za pomocą którego dostarczany jest
sygnał HDTV, podzielony jest na kilka segmentów. Obecnie sygnał cyfrowy można odebrać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wchodzący na rynek sygnał cyfrowej
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telewizji naziemnej (w skrócie DVB-T), który od pewnego czasu jest nadawany testowo
w wybranych miastach Polski (Leszno, Kraków, Poznań, Poznań, Rzeszów, Warszawa,
Wisła, Zielona Góra). Warto dodać, że do końca 2012 roku wszystkie analogowe nadajniki telewizyjne w Polsce zostaną wyłączone [19]. Można również skorzystać z usług
telewizji kablowej, które cyfryzują się w bardzo szybkim tempie. Oprócz telewizji wielu
użytkowników decyduje się skorzystać także z usług dostępu do Internetu oraz usług
telefonicznych, czyli tzw. triple-play dostępny w sieciach kablowych. Wybrani operatorzy zaczynają świadczyć również dostęp do kanałów w wysokiej rozdzielczości (HD).
Kolejnym sposobem na sygnał cyfrowy jest wykupienie dostępu do jednej z platform
cyfrowych oferujących swoje usługi w Polsce (np. Cyfra+, Cyfrowy Polsat).
Pierwszym polskim ogólnotematycznym kanałem nadawanym od 28 sierpnia 2007 roku w standardzie HD jest TVN HD. Kolejną stacją, która rozpoczęła nadawanie kanału
w standardzie HD była Telewizja Polska. Od 1 września TVP HD jest kanałem ogólnotematycznym, zamieszczając w programie także inne pozycje - filmy fabularne, filmy
dokumentalne, seriale, programy dla dzieci, a także wielkie wydarzenia rozrywkowokulturalne. Oprócz wyżej wymienionych kanałów nadawanych z kraju w wersji HD są
jeszcze kanały tematyczne: TVSilesia HD (kanał informacyjno-publicystyczny związany
ze Śląskiem), nSport HD, Polsat Sport HD (kanały sportowe).
Poniżej przedstawione zostało zestawienie dostępności kanałów TV w wersji HD u poszczególnych dostawców (stan na kwiecień 2009r).
Tabela 2
L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa stacji

Dostępność sygnału
Cyfra+ Cyfrowy n DVB-T telewizja
Polsat
kablowa
TVN HD
nie
nie
tak
nie
tak
TVP HD
nie
nie
tak
tak
tak
TVSilesia HD
nie
nie
nie
nie
tak
MGM HD
nie
nie
tak
nie
nie
Canal+ Film HD
tak
nie
nie
nie
tak
Filmbox HD
tak
nie
tak
nie
tak
HBO HD
tak
tak
tak
nie
tak
nSport HD
nie
nie
tak
nie
nie
Canal+ Sport HD
tak
nie
nie
nie
tak
Polsat Sport HD
nie
tak
nie
tak
tak
Discovery HD
nie
tak
tak
nie
tak
National Geographic HD
tak
nie
nie
nie
tak
Voom HD
nie
nie
nie
nie
tak
Eurosport HD
tak
tak
tak
nie
tak
MTVN HD
tak
tak
tak
nie
tak
History HD
nie
nie
nie
nie
tak
LUXE.TV HD
nie
nie
tak
tak
tak
NON STOP KINO HD
nie
tak
nie
nie
nie
Ogólnie stacji HD:
7
6
10
3
15
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8. Podsumowanie
Bardzo dobra jakość obrazu oraz ulepszenia, jakie daje nam telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV spowodowały, że została ona przyjęta bardzo dobrze przez rynek
konsumencki na całym świecie. HDTV spełnia międzynarodowe normy, daje doskonałą
jakość obrazu, dzięki wysokiej rozdzielczości i wiernemu odwzorowaniu kolorów. Ponadto oferuje szeroki format obrazu 16:9, przy którym kąt oglądania ekranu wynosi 30◦
(w telewizji standardowej kąt ten wynosi zaledwie 10◦ [1,15,16]). Należy zwrócić uwagę,
że są już zaawansowane prace nad technologią DLP 3-D HDTV [17] oraz 3DTV [18]. Ponadto w roku 2006 zaprezentowano po raz pierwszy system telewizji cyfrowej UHDTV,
gdzie rozdzielczość obrazu wynosi 7680x4320 pikseli (Rys. 6) [15,16].

Rysunek 6. Porównanie rozdzielczości obrazów w technologii UHDTV
HDTV i kina cyfrowego

Rysunek 7. System 3-D audio dla nowego kina cyfrowego
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Obserwujemy również ogromny postęp w rozwijaniu systemów wideo. Na Rys. 7 przedstawiono nowy 3-D system audio z 24 głośnikami dla kina cyfrowego nowej generacji
[15,16]. Powstanie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV jest bardzo ważnym etapem
w rozwoju telewizji od początku jej powstania.
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HIGH DEFINITION TELEVISION
KRZYSZTOF BEDERSKI, GRZEGORZ OLSZANOWSKI
Abstract. The world TV market is moving rapidly towards high-definition television HDTV. This
change brings truly remarkable improvements in image quality and color fidelity. HDTV provides up
to five times higher resolution and twice the linear resolution compared with traditional, analog TV.
Furthermore, HDTV comes with wide screen format 16 : 9 and six-channel Dolby Digital 5.1 Sound.
This article offers an short description of new HDTV technology.

