Ing. Vladimír Vít

TELEVIZNÍ
TECHNIKA
projekèní a velkoploné zobrazování

Praha 2000

ANOTACE
Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì
jako 4. publikace po knihách B, C a A.
Je rozdìlena do tøí rùzných èástí zpracovávajících rozdílnou látku ze tøí oblastí televizního
pøenosového øetìzce.
V úvodu první èásti (D1) pojednávající o projekèním a velkoploném zobrazování se probírají
fyzikální základy optiky. Pak následuje popis televizorù se zadní projekcí a to s obrazovkami
i s kapalnými krystaly. Dále se uvádìjí televizní projektory pro pøední projekci a to se tøemi
objektivy (obrazovkové) i s jedním objektivem (s kapalnými krystaly). Na nì navazuje digitální
zrcátková projekce, jako i projekce laserovým paprskem a zaøízení s prostorovým zesilovaèem
svìtla. Výklad je vìnován i velkoplonému zobrazení pomocí plasmové obrazovky a mozaikových
projekèních stìn (Jumbotronu). Uvádí se i starí projekèní systém Eidophor a na závìr také stav
vývoje prostorové reprodukce obrazu.
Druhá èást (D2), která vychází oddìlenì od první èásti (D1), se zamìøuje na televizní studiovou
techniku. Seznamujeme se v ní se zpracováním obrazového signálu v televizním studiu, s digitálními
formami pøenosu a s kompresí obrazových signálù. Pojednání o studiovém zaøízení pak pokraèuje
popisem kamer vèetnì snímání z filmu, dále pak reijním zpracováním vysílaných poøadù vèetnì
virtuálního studia, popisem synchronizace a formátù magnetického záznamu. V èlánku o studiových
mìøicích metodách se uvádí význam vysílání mìøicích øádkù.
Tøetí èást (D3) rovnì zvlá vydávaná pojednává o pøenosu televizního signálu mezi studiem
a místem pøíjmu. Týká se to smìrových (rádio-reléových) spojù, a to pozemních i druicových,
pevných i pohyblivých. Následuje pojednání o zemských vysílaèích analogového i digitálního
signálu (DVB-T) i o konstrukci druicových transpondérù vèetnì typù vysílacích elektronek.
V dalích èláncích se popisují vysílací antény a jejich napájeèe, jako i televizní pøevadìèe
a opakovaèe.
Kniha D1 je urèena servisním technikùm z oboru reprodukce obrazu projekèními a velkoplonými zaøízeními, knihy D2 a D3 pak technikùm obsluhujícím televizní studiová a vysílací zaøízení.
Vechny tøi èásti knihy D zaujmou i vechny zájemce a studující obor sdìlovací techniky.
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PØEDMLUVA
Váený ètenáøi,
pojednání o reprodukci televizního obrazu pozorovaného divákem by nebylo úplné, kdybychom
se nevìnovali velkoploným zobrazováním urèeným pro vìtí poèet divákù. Tento druh obrazové
informace jakoto poslední èlánek v televizním pøenosovém øetìzci i jako monitor poèítaèových
zpracování èi reprodukcí 3D nabývá v poslední dobì významu, take je pøedmìtem intenzivního
výzkumu.
Klasické komerèní televizory s vakuovými obrazovkami poskytují maximální úhlopøíèku obrazu 70 cm, výjimeènì 90 cm. Po ustálení konstrukce tìchto televizních pøijímaèù se v poslední
dobì vývoj zamìøil na reprodukce obrazu s úhlopøíèkou vìtí ne 1 m. Vynucuje si to iroké
vyuití nejen poskytovat velké televizní obrazy, ale hlavnì zobrazovat informace pro vìtí poèet
lidí, a ji na pøednákách, konferencích èi pøi øízení dopravy na ulicích, nádraích a letitích
nebo pøenáet sportovní obrazové scény na velkých stadionech. O tom se pøesvìdèujeme
i pøi návtìvì rùzných výstav, kde nás upoutají dìlené obrazové stìny se zadní projekcí ve velkých halách èi malé pøímé projektory s kapalnými krystaly v meních pøedvádìcích firemních
stáncích. Tyto projektory jsou obvykle multiscanové monitory poèítaèù pøedávajících informace
napø. z diskù CD. V poslední dobì nalézáme na tìchto výstavách ploché plasmové panely s velkými obrazy s úhlopøíèkou a 1,5 m.
Proto je obsahem této èásti knihy D popis funkce velkoploných a projekèních zaøízení.
Pro hlubí pochopení obrazové projekce veho druhu zde podáváme teoretické výklady z optiky.
Úvodní èást vìnujeme popisu èoèkových soustav tvoøících hlavní souèást projektoru, tj. objektivu.
Projektory s kapalnými krystaly i prostorové zesilovaèe svìtla vyadují vybrané statì o polarizaci
svìtla a o principu dichroických zrcadel.
Po teoretické úvaze o geometrické optice a polarizaci se vìnujeme projektorùm s pøední i zadní
projekcí a to s vakuovým obrazovkami i s kapalnými krystaly. V dalí èásti knihy se popisují
ostatní druhy projekce, tj. zrcátkové, laserové i projekce s prostorovými zesilovaèi svìtla.
Samostatnou èást tvoøí skládané projekèní stìny a ji s dílèími projektory se zadní projekcí
pøi støednì velkých stìnách nebo i velkoploné mozaikové stìny (Jumbotron a ostatní stìny
s jednotkami LED).
Z úcty k prùkopnickým snahám o velkoploné zobrazování televizních programù se zmiòujeme
také o starím nákladném projekèním systému Eidophor s dutým zrcadlem. Rozvoj poèítaèové
techniky a nová technologie plochých plasmových obrazovek usnadòují vývojové práce
na tøírozmìrné reprodukci obrazu. Proto o ní uvádíme na závìr krátký pøehled. Snahou autora
i nakladatelství knihy bylo maximálnì aktualizovat údaje o popisovaných zaøízeních pøi koneèné
redakci.
Na závìr této pøedmluvy bych chtìl podìkovat pøednì nakladatelství BEN  technická literatura
vedenému panem Liborem Kubicou za pokraèování ve vydávání seriálu Televizní technika
dokonalou a tím nákladnou barevnou formou. Zásluha o to i mùj dík patøí i obìtavému kreslièi
panu Jaroslavu Dukovi a panu Davidu Nováèkovi za vynikající redakèní zpracování knihy.
Nemením díkem za technickou dokumentaci jsem povinován firmám zabývajícím se
projekèním a velkoploným zobrazováním (Sony, Schneider, Philips, AV Media). Zvlá velkou
podporu mi poskytly firmy Sony Czech a AV Media, zejména vstøícný pøístup jejich technických
pracovníkù, kteøí upøesnili a doplnili názvy a data popisovaných zaøízení. Zásluhu na poskytnutí
vhodné literatury má Èeské vysoké uèení technické v Praze, kde zvlá dìkuji doc. ing. Emilu
Koálovi, Csc. Dìkuji i panu Luïkovi Minaøíkovi a ing. Petru Kubovi za pøísun zahranièní
literatury.
V Praze v øíjnu 1999

Ing. Vladimír Vít
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