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HDTV stanowi drug¹ wielk¹ rewolucjê w te-
lewizji po przejœciu z czarno-bia³ej na kolorow¹
w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku. W
Stanach Zjednoczonych 9% gospodarstw do-
mowych posiada ju¿ odbiorniki „HD Ready”, a
w Japonii ju¿ w 2003 roku HDTV dociera³a do
15% gospodarstw. Programy w technologii HD
przyci¹gaj¹ dziêki atrakcyjnej jakoœci i tematy-
ce: kino, sport, filmy dokumentalne, a przede
wszystkim wielkie imprezy sportowe, takie jak
olimpiada czy mistrzostwa w pi³ce no¿nej.
Technologia HD umo¿liwia konwersjê katalo-
gów filmów nakrêconych w technologii 35 mm
na nowy format. Korzysta z tego np. nadawany
przez polsk¹ platformê n kana³ MGM. Na n
równie¿ mo¿na obejrzeæ Discovery HD Poland
oraz relacje sportowe na n sport. W czerwcu
tego roku zarówno Polsat, jak i Canal+ bêd¹
dysponowaæ najnowoczeœniejszymi wozami
transmisyjnymi HDTV. Cyfra+ od pocz¹tku te-
go roku nadaje w HDTV transmisje sportowe
oraz filmy. Systemy satelitarne s¹ uznawane za

najbardziej predysponowane technicznie do
transmitowania telewizji HD. Astra ju¿ od stycz-
nia 2004 roku nadaje europejski program
HD1. Prawdziwy wysyp europejskich kana³ów
nast¹pi³ w roku 2006. Wczeœniej jednak
uzgodnione zosta³y pierwsze minimalne wy-
magania techniczne dla ekranów telewizyj-
nych zgodnych z HD. Na wniosek EICTA, eu-
ropejskiej organizacji reprezentuj¹cej prze-
mys³ elektroniki u¿ytkowej, zatwierdzono mini-
malne wymagania dla ekranów HD oraz wy-
magania znaku „HD Ready”. S¹ to:
* minimalna rozdzielczoœæ w pionie: 720 linii
* obowi¹zkowe interfejsy wejœciowe: 

– wejœcie kompozytowe YpbPr (YUV)
– wejœcie cyfrowe HDMI albo DVI z ochron¹

treœci (HDCP)
* telewizory kompatybilne z rozdzielczoœci¹

720 p oraz 1080i (50 Hz i 60 Hz)
Przygotowuj¹c siê do zakupu nowego tele-

wizora przystosowanego do odbioru HD, war-
to spojrzeæ na poni¿szy wykres:

Tryb progresywny – na przyk³ad 720p, gdzie „p”
oznacza skrót od ang. „progressive”. Obraz
jest tworzony jako tylko jedna ramka, w której
linie s¹ wyœwietlane kolejno, jedna po drugiej.
Ca³y przesy³any w taki sposób obraz jest wy-
œwietlany progresywnie, w jednym przejœciu.

Tryb z przelotem – tu obraz sk³ada siê z dwóch ra-
mek. Ka¿da ramka jest przesy³ana w ci¹gu
1/50 sekundy naprzemiennie, jedna po dru-
giej. Pe³ny obraz jest w ten sposób wyœwietla-
ny 25 razy na sekundê. Pierwsza ramka obra-
zu „rysuje” linie nieparzyste, a druga ramka
wype³nia linie parzyste. Tryb z przelotem jest
jednym z trybów stosowanych w telewizji HD.
Przyk³adowo, 1080i („i” to skrót od ang. „inter-
laced”) oznacza 1080 linii z przelotem, czyli
dwie ramki po 540 ka¿da.

HDMI – (ang. High Definition Multimedia Interface)
to standard ³¹cz cyfrowych umo¿liwiaj¹cych
jednoczesn¹ transmisjê nieskompresowanego

obrazu i dŸwiêku w formacie 7.1 pochodz¹-
cych z terminalu wysokiej rozdzielczoœci (Blu-
-Ray, HD DVD lub HDTV) do wzmacniacza au-
dio/wideo lub na ekran np. plazmowy. Ma on
docelowo zast¹piæ z³¹cze SCART.

HDCP – (ang. High-bandwidth Digital Content Pro-
tection) jest systemem ochrony danych prze-
sy³anych cyfrowo miêdzy np. terminalem sate-
litarnym a odbiornikiem telewizyjnym. Ewentu-
alne próby nadu¿yæ umo¿liwiaj¹cych „idealne”
kopiowania, tj. tworzenie kopii identycznych z
orygina³em, s¹ wydatnie utrudnione przez szy-
frowanie obrazu na wyjœciu odtwarzacza DVD
czy dekodera HDTV. Obs³ugiwanie przez urz¹-
dzenie technologii HDCP jest jednym z wymo-
gów otrzymania logo „HD ready”.

HD DVD jest to format zapisu optycznego opraco-
wany przez firmy Toshiba, NEC i Memory-Tech
oparty na technologii, w której wykorzystuje siê
niebieski laser. Pozwala to na zapis wiêkszej

iloœci danych w porównaniu z klasycznymi
p³ytami DVD. Format ten jest konkurencj¹ dla
Blu-raya. Pomimo gorszych parametrów po-
siada pewn¹ zaletê – jest kompatybilny z for-
matem DVD na poziomie pierwszej warstwy,
co pozwala na zapis na jednej p³ycie filmu w
dwu wersjach. Film tak zapisany mog¹ obej-
rzeæ zarówno posiadacze nowych odtwarza-
czy HD DVD, jak i starszych DVD (oczywiœcie z
ró¿n¹ jakoœci¹).

H.264/MPEG-4 AVC jest to standard kompresji ob-
razu i dŸwiêku przyjêty w 2003 roku jako 10
czêœæ standardu ISO MPEG-4. Oznaczenie
H.264 odnosi siê do rekomendacji ITU-T. Po-
ziom kompresji kodera AVC jest znacz¹co
wiêkszy od dostêpnego w innych standar-
dach, np. MPEG-2 i w zwi¹zku z tym nadaje siê
idealnie dla zapewnienia transmisji wiêkszej
iloœci danych wymaganych przez telewizjê HD.

(wyk. HDTV-Astra)
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