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Z obr. 48 vyplývá, e pøepínaná kamera pouívající prvek CCD urèený pro reim 16 : 9 má
v reimu 4 : 3 vdy mení úhel zábìru proti nepøepínané normální kameøe 4 : 3. Úhlopøíèka
obrazu zobrazovaného objektivem je toti stejná jak u normální nepøepínané kamery 4 : 3 (obr.
48a), tak i u formátu 16 : 9 pøepínané kamery (obr. 48b), nebo konce úhlopøíèek obrazu normálního
formátu 4 : 3 stejnì jako i 16 : 9 leí na obvodu tée krunice. Zmenení úhlu zábìru pro pøepínanou
kameru 4 : 3 lze zkorigovat tak, e se vloením korekèního optického èlenu do objektivu zmení
velikost obrazu na snímacím prvku CCD. Obraz zobrazovaný objektivem se zmení na velikost
obrazu snímaného prvkem CCD a tím se obnoví pùvodní velikost úhlu zábìru kamery.
Jiný pøístup pøi pøepínání formátù nabízí systém dynamického øízení prvku CCD (Dynamic
Pixel Management, DPM) (obr. 49), jeho podstatou je dynamické adresování snímacích
svìtlocitlivých bunìk prvku CCD. Ve formátu 16 : 9 je jeden obrazový bod tvoøen tøemi nad sebou
leícími buòkami, zatímco ve formátu 4 : 3 pøispívají do jednoho obrazového bodu ètyøi nad sebou
leící buòky prvku CCD. íøka zmínìných skupinek bunìk zùstává stejná a v obou formátech
se pro tvorbu obrazového signálu vyuívá jejich plný poèet na kadém øádku, take se rozliovací
schopnost nezmenuje. Mírný pokles citlivosti v reimu 16 : 9 v dùsledku niího poètu bunìk
vyuitých pro jeden obrazový bod lze pøi lineární pøevodní charakteristice mezi osvìtlením
a obrazovým signálem prvku CCD kompenzovat odclonìním objektivu. Úhel zábìru se ve formátu
16 : 9 zmenuje jen nepatrnì.
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Obr. 49 Dynamické øízení prvku CCD

12.0

ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÉHO SIGNÁLU

Aby bylo moné názornì vysvìtlit jednotlivé kroky zpracování obrazového signálu v kameøe,
je popis jednotlivých obvodù zaloen na obvodech pouívajících diskrétní souèástky.
Ze snímacích prvkù CCD nebo z pøedzesilovaèù snímacích elektronek se odebírá surový signál.
Kvalitní obrazový signál se získá a po následujícím zpracování v kamerové jednotce nebo pøímo
v samostatnì pracující kameøe (kamkorderu).
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Studiové i pøenosové kamery jsou s výjimkou kamkorderù spojeny s kontrolní kamerovou
jednotkou kamerovým kabelem, jím bývá mnohailový nebo triaxiální kabel, pøípadnì svìtlovodný
kabel.
Triaxiální kabel (obr. 50) je koaxiální kabel doplnìný dalím vodivým plátìm ve funkci stínìní
a ochranného vodièe oddìleného izolovaným prostøedím. Signály i napájecí napìtí pro kameru
se pøenáejí vnitøním koaxiálním kabelem. Výhodou triaxiálního kabelu je jeho pomìrnì nízká
cena a znaèná pouitelná délka a do 2 km.
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12.1

Korekce délky a zpodìní kamerového kabelu

Obrazové signály pøenáené kamerovým kabelem podléhají kmitoètovì závislému útlumu.
Korekèní obvod (equalisation) lze realizovat èleny RC zapojenými jako kmitoètovì závislá sériová
zpìtná vazba v emitorovém obvodu korekèního tranzistoru T1 podle obr. 51. R1 je základní
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Obr. 51
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Korekce útlumu kamerového kabelu
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emitorový rezistor tranzistoru, kmitoètovì závislou korekci zajiují dvojice R2 C1 a R3 C2.
Korekèní úèinek se dosahuje kmitoètovì závislou impedancí kondenzátorù C1 a C2, která
se na vyích kmitoètech sniuje a tím souèasnì omezuje úèinek proudové zpìtné vazby paralelnì
zapojených rezistorù R2 a R3. Míru korekce pro rùzné délky kabelu lze mìnit zmìnou poètu
pøipojených èlenù RC. Na pøipojeném grafu oznaèuje prùbìh 1 nekorigovanou útlumovou
charakteristiku kamerového kabelu, prùbìh 2 charakteristiku korekèního obvodu s pøevýením
na horním okraji kmitoètového pásma a prùbìh 3 idealizovaný zkorigovaný prùbìh.
Zpodìní signálu kamery zpùsobené jeho prùchodem kamerovým kabelem se vyrovnává
èasovým pøedsunutím øídicích impulsù pro kameru tak, aby obrazový signál z kamery byl
na výstupu kamerového øetìzu v èasové shodì s referenèními studiovými impulsy. Jinou metodou
je øízené èasování zdroje impulsù umístìného pøímo v kameøe stejnosmìrným chybovým napìtím
z obvodu porovnávajícího fázi výstupního signálu kamery s referenèním signálem.
12.2

Korekce ruivých signálù

Signály z prvkù CCD stejnì jako i ze snímacích elektronek typu plumbikon neobsahují
systémovì podmínìné ruivé signály. Tímto pojmem se u starích typù snímacích elektronek
oznaèoval napø. celkový pokles úrovnì signálu v jedné èásti obrazu. Ke korekci (shading correction,
Störsignalkompensation) se pouívaly pilové a parabolické prùbìhy s øádkovými a pùlsnímkovými
prùbìhy, jimi se ve vhodné polaritì a amplitudì obrazový signál korigoval adiènì, tj. korekèní
prùbìhy se k obrazovému signálu pøièítaly. Pøíklad adièní korekce ruivých signálù je uveden
na obr. 52.
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Obr. 52 Adièní korekce ruivých signálù
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Ruivé signály se projevují také u kamer s prvky CCD. V oblasti tmavých èástí signálu bývají
ruivé signály zpùsobeny teplotními závislostmi elektronických obvodù, zatímco ve svìtlých
oblastech mívají pùvod v nerovnomìrné citlivosti prvkù CCD.
Vady obrazu zpùsobené v optické soustavì (objektiv, hranolová dìlicí soustava) se projeví
zkreslením amplitudy signálu, tedy v oblasti bílé. Tyto vady nelze korigovat adiènì, protoe
pøièítáním korekèního signálu lze zkorigovat jenom urèitou a tedy stálou hodnotu zkreslení.
Pøi zmìnì úrovnì signálu by bylo tøeba korekci upravit, jinak by se její nesprávná velikost projevila
také jako ruivý signál. Aby míra korekce odpovídala okamité amplitudì signálu, musí pøísluné
korekèní obvody pracovat jako multiplikaèní. Obrazový signál je v nich korekèním signálem
násoben, take pøi nulové úrovni obrazového signálu odpovídající úrovni èerné se neprojeví ádné
ruení zbytkovým korekèním signálem.
12.3

Kompenzace rozptylového svìtla

V obvodu této kompenzace se zajiuje stabilní úroveò èerné pøi zmìnách nastavení clony a pøi
promìnných úrovních signálu. Na kadé snímané scénì se jako dùsledek odrazù od jednotlivých
pøedmìtù vyskytuje rozptýlené svìtlo, vnitøní odrazy svìtla postihují také celou optickou soustavu
kamery. Rozptylové svìtlo v optické soustavì kamery má za následek nesprávnou hodnotu støedního
jasu snímaného obrazu, èím se zkresluje správná úroveò èerné snímaného obrazu.
V korekèním obvodu rozptylového svìtla (flare correction, Streulichtkompensation) (obr. 53)
se vytváøí støední hodnota signálu v integraèním obvodu. Integrované napìtí se pøidává v opaèné
polaritì k referenènímu napìtí pro øízení úrovnì èerné ve zpìtnovazebním klíèovacím obvo5 *%
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Obr. 53
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Kompenzace rozptylového svìtla
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du (viz dále). Zmìna polarity v operaèním zesilovaèi OZ2 zajiuje jako záporná zpìtná vazba
poadovanou funkci obvodu. Pøi zvýení úrovnì rozptylového svìtla se zvìtí také neádoucí
stejnosmìrná sloka signálu, její støední hodnota se pøivede v opaèné polaritì do klíèovacího
obvodu, kde vyvolá pokles stejnosmìrné sloky (viz dále). Kondenzátor C pøemosující operaèní
zesilovaè OZ3 má integraèní úèinek, take klíèovací úroveò se mìní jenom pomalu. Ke klíèování
se pouívají pùlsnímkové impulsy, protoe v této èásti zpracování jsou obrazové signály R G B
jetì nezatemnìné a v øádkových zatemòovacích intervalech nemají definovanou napìovou úroveò, kterou by bylo moné pouít ke správnému klíèovanému zavádìní stejnosmìrné sloky.
12.4

Korekce teploty chromatiènosti

Barevné kamery musí být schopny zajistit správné barevné podání obrazu za rùzného osvìtlení.
Nejvìtí rozdíly v teplotì chromatiènosti neboli v barevném sloení svìtla se projevují mezi
snímáním ve studiu se studiovým osvìtlením a snímáním ve vnìjím prostøedí pøi pøirozeném
denním svìtle. Navíc i ve vnìjím prostøedí se vyskytují rozdíly mezi pøímým sluneèním osvìtlením,
zamraèenou oblohou, rùznou denní dobou apod.
Aby bylo moné zajistit správné barevné podání obrazu i pøi zmínìných rozdílných teplotách
chromatiènosti, jsou kamery vybaveny barevnými konverzními filtry, které upravují teplotu
chromatiènosti na definovanou hodnotu, obvykle 3200 K.
Vyrovnání rozdílných teplot chromatiènosti lze dosáhnout také elektronicky (colour matching,
colour correction) vzájemnou zmìnou zesílení v kanálech pro èervený a modrý signál.
Pøi snímání ve vnìjím prostøedí má denní svìtlo na rozdíl proti studiovému osvìtlení vyí teplotu
chromatiènosti, to znamená, e se zvyuje podíl jeho modré sloky v porovnání s èervenou. Je
tedy tøeba úmìrnì zmenit zesílení v modrém a zvìtit zesílení v èerveném kanálu kamery.
Aby byla zachována kolorimetricky správná barevná reprodukce, musí se skuteèná spektrální
citlivost kamery co nejvíce blíit køivkám ideální spektrální citlivosti. Úpravy teploty chromatiènosti
a souèasnì i úpravy spektrální citlivosti kamery se proto zajiují lineární kombinací základních
signálù R G B v obvodech lineární matice, v ní lze dosáhnout velmi dobrého pøíblíení k prùbìhu
ideálních køivek citlivosti vèetnì imitace jejich záporných prùbìhù.
12.5

Obnovení stejnosmìrné sloky

Stejnosmìrná sloka signálu pøenáí informaci o støedním jasu obrazu. Není-li správnì zachována, nemùe být ani dodrena konstantní úroveò èerné jako jeden ze základních kvalitativních
parametrù obrazového signálu. Stejnosmìrná sloka se ztrácí pøi prùchodu obrazového signálu
vazební kapacitou, protoe signál se za kondenzátorem rozloí soumìrnì okolo své støední hodnoty a úroveò èerné proto kolísá v závislosti na okamitém jasu obrazu. Promìnná stejnosmìrná
sloka by znemonila èinnost obvodù, u nich je správná úroveò èerné a souèasnì i bílé pøedpokladem jejich poadované funkce. Proto je tøeba stejnosmìrnou sloku obnovovat pøed korekcí
gama, zatemòovacími a oøezávacími obvody. K obnovení stejnosmìrné sloky se pouívají klíèované zavádìèe stejnosmìrné sloky, oznaèované dále pouze jako klíèovací obvody (clamping,
Klemmung).
Klíèovací obvody vyuívají libovolnou definovanou úroveò obrazového signálu, co je obvykle
zatemòovací úroveò v øádkovém zatemòovacím intervalu. Tato úroveò je v evropské televizní
Ing. Petr Kuba, Ing. Vladimír Vít: Televizní technika  BEN technická literatura

79

