
Лабораторна робота №1 
Дослідження телевізійного відеосигналу та відповідного йому 

зображення 
 
Мета роботи: Вивчення структури повного телевізійного сигналу каналу 

яскравості. Ознайомлення з основними видами спотворень телевізійного 
зображення. 

 
Завдання:  
1. Ознайомитись з структурою повного телевізійного сигналу каналу 

яскравості. 
2. Замалювати осцилограму повного телевізійного сигналу в рядку на 

різних ділянках випробувальної таблиці та визначити основні часові параметри 
– тривалість повного рядка, тривалість гасних і синхронізуючих імпульсів. 

3. Замалювати зображення, яке відповідає виділеному рядку. 
4. Оцінити приблизне значення верхньої частоти телевізійного сигналу 

за тривалістю tmin найкоротшого фронту сигналу випробувальної таблиці (fmax= 
1/2 tmin). 

5. Оцінити залежність глибини модуляції контрасту сигналу від 
діафрагми об’єктива передавальної камери. 

 
Прилади та обладнання: 
1. Телевізійна камера зовнішнього спостереження з ПЗЗ-матрицею. 
2. Відеоконтрольний пристрій (ВКП). 
3. Телевізійний осцилограф з виділенням рядка С1-81. 
4. Освітлювач з лампою розжарення. 
5. Планшет з стандартною випробувальною таблицею для оцінки 
геометричних та градаційних параметрів каналу яскравості. 
 
Основні положення: 
До складу будь-якої оптико-електронної системи спостереження (ОЕСС) 

телевізійного типу входять передавальна камера та відеоконтрольний пристрій 
(ВКП). Якість зображення на ВКП в основному залежить від характеристик 
передавальної камери, які, в свою чергу, можна визначити по формі 
телевізійного сигналу. У лабораторній роботі досліджується форма повного 
телевізійного сигналу каналу яскравості, який формує чорно-біле зображення. 

Параметри повного телевізійного сигналу для чорно-білого телебачення 
визначені у ГОСТ 7845-72 , а для кольорового системи SECAM – у ГОСТ 7845-
92. До складу повного телевізійного сигналу входить безпосередньо 
відеосигнал, що відповідає зображенню, кадрові та рядкові синхроімпульси та 
гасні імпульси.  



В основі функціонування будь-якої ОЕСС лежить процес поелементної і 
послідовної в часі передачі і відтворення інформації про розподіл яскравості в 
просторі предметів. Елементом зображення (пікселом) називають мінімальну 
деталь, яка може бути помітна на виході ОЕСС. В межах одного піксела 
зображення відтворюється лише середня яскравість. Зображення, яке утворене 
сукупністю всіх елементів, називається кадром. До кінця 20 століття розгортка 
(послідовна і поелементна передача/відтворення) зображення в переважній 
більшості ОЕСС здійснювалася за допомогою скануючого електронного 
променя. В процесі розгортки горизонтальні рядки утворювали телевізійний 
растр. При цьому передача і відтворення кожного піксела мають відбуватись 
синхронно і синфазно, що забезпечується рядковою і кадровою синхронізацією 
в передавальній камері і в блоці відображення. Зараз майже у всіх ОЕСС 
використовуються матричні приймачі випромінювання і матричні ВКП. Проте 
структура телевізійного сигналу в них залишилася незмінною для забезпечення 
сумісності з існуючою апаратурою. 

До основних параметрів телевізійного сигналу, що впливають на вигляд 
зображення, відносяться формат кадру, кількість рядків в кадрі, тип розгортки, 
градаційні характеристики. 

Форматом кадру k називається відношення ширини a зображення до його 
висоти b 

b
ak =   . 

Формат кадру визначається виходячи з особливостей зорового сприйняття. 
Для перших телевізійних систем було вибрано значення k = 4:3, яке 
використовується зараз в більшості систем прикладного телебачення.  

Оптимальне відношення висоти піксела до його довжини по горизонталі, 
при якому досягається візуальна рівність чіткості в вертикальному та 
горизонтальному напрямках, визначається коефіцієнтом Келла і складає 0,42 - 
0,65. Тому в деяких системах пізнішого часу використовується формат k = 16:9, 
16:10. 

Кількість рядків p в кадрі при однакових горизонтальному і вертикальному  
розмірах піксела визначається кількістю елементів N в зображенні: 

  

k
Np =   . 

Наразі в ОЕСС використовуються два основні типи розгортки зображення - 
на 625 і 525 рядків. Спочатку для чорно-білого телебачення ці величини були 
вибрані як компроміс між якістю зображення виходячи з особливостей зорового 



сприйняття і технічними можливостями. Частота кадрів fк була вибрана рівній 
частоті мережі живлення (50 Гц) для усунення мережевої завади. Крім того, при 
такій частоті зміни зображень спостерігач майже не помічає мерехтінь. Проте 
при цьому ширина спектру перевищує 13 МГц: 
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Для зменшення смуги частот без зниження чіткості і помітності мерехтінь 
використовується черезрядкова розгортка на два поля з частотою 50 Гц по 312,5 
рядків в кожному. Сумарний кадр з 625 рядками формується з частотою 25 Гц, 
що зменшує частотну смугу сигналу в 2 рази до 6,5 Мгц. Сучасні технічні 
засоби дозволяють ефективно працювати з більшою кількістю рядків 
телевізійного растру (телебачення високої чіткості). 

Одним з найважливіших якісних параметрів зображення є контраст Кз. У 
найпростішому випадку його можна визначити як відношення максимальної 
яскравості зображення Lmax  до мінімальної яскравості Lmin: 
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Контраст визначає кількість розрізнюваних градацій яскравості 
зображення. При цьому необхідно враховувати, що зорова система реагує не на 
абсолютне значення зміни яскравості  �L а на її відносний приріст �L/L . 
Діапазон порогових для зорової системи градацій яскравості становить (�L/L)п 
= 0,02 - 0,05. При заданому контрасті спостерігач може сприйняти на 
зображенні цілком певну кількість рівнів змін яскравості (порогових градацій 
яскравості). Наприклад, при характерних для телевізійних зображень значеннях 
параметрів Kс = 100 і (�L/L)п  = 0,02 максимально можлива кількість ефективно 
відтворюваних градацій дорівнює: 
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Повним телевізійним сигналом називають сигнал зображення з доданими 
до нього сигналами гасіння і синхронізації розгорток. На рис. 1 показаний вид 
повного телевізійного сигналу в рядку і в кадрі. 

Для чорно-білої передавальної камери сигналом зображення є сигнал 
яскравості. Він формує активну частину рядка Tрa (рис. 1.1,а). Яскравість є 
уніполярною фізичною величиною. Відповідно сигнал зображення має постійну 



складову, пропорційну середній яскравості зображення. При цьому за 
позитивну полярність сигналу береться така полярність, при якій максимальне 
значення сигналу відповідає максимальній яскравості (т.зв. "рівень білого"), а за 
негативну - полярність, при якій максимальне значення сигналу відповідає 
мінімальній яскравості (т.зв. "рівень чорного"). Розмах сигналу зображення між 
реальними рівнями білого і чорного характеризує максимальний контраст 
зображення. 

 

       
а)  

 

 
б)  
Рис. 1.1. Форма повного телевізійного сигналу каналу яскравості: 
 а) рядковий сигнал: 1 - сигнал зображення; 2 - гасний рядковий імпульс; 3 

- рядковий синхроімпульс; 



б) сигнал поля кадру: 1 - сигнал зображення; 2 - гасний кадровий імпульс; 3 
- кадровий синхроімпульс; 4 - рядковий синхроімпульс; 5 -гасний рядковий 
імпульс 

 

У камерах і ВКП з електронно-променевими трубками сигнал гасіння 
призначений для замикання променів приймальних трубок (кінескопів) під час 
зворотних ходів розгорток. Він складається з сукупності П-подібних рядкових  
гасних імпульсів тривалістю Tрг =12 мкс і П - подібних гасних імпульсів полів 
тривалістю Tпг =25·Tрг =1600 мкс. Таким чином з 625 рядків телевізійного растру 
50 рядків витрачаються на два зворотні ходи кадрової розгортки і не 
використовуються для побудови зображення. Тобто в кожному з двох полів 
кадру тривалість активної частини Tпa менше тривалості всього поля Tп  на 
тривалість 25 рядків (Tпа =287,5·Tр). Полярність і розмах сигналу гасіння 
вибираються такими, щоб вершини П- подібних імпульсів знаходилися на рівні 
гасіння - на  (0 - 5) % нижче за рівень чорного.  

Сигнал синхронізації  призначений для жорсткої синхронізації розгорток 
ВКП з відповідними розгортками передавальної камери ОЕСС. Він складається 
з сукупності П - подібних рядкових синхроімпульсів тривалістю Tрс=4,7 мкс і 
кадрових тривалістю Tкс=2,5·Tр = 160 мкс. При черезрядковій розгортці початки 
двох полів зсунуті одне відносно другого на половину рядка. Тобто початки 
кадрових синхроімпульсів непарних полів будуть співпадати з початками 
відповідних рядкових синхроімпульсів, а початки кадрових синхроімпульсів 
парних полів попадають на середину між рядковими синхроімпульсами. Для 
розрізнення кадрових синхроімпульсів парних і непарних полів, в них зроблено 
п'ять імпульсів врізань з подвійною рядковою частотою тривалістю 4,7 мкс 
кожен. Для однакових умов виділення синхроімпульсів парних і непарних полів 
в приймач перед цими імпульсами і після них передаються дві послідовності з 
п'яти вирівнюючих імпульсів з подвійною рядковою частотою і тривалістю 2,35 
мкс кожен. Сигнали синхронізації передаються під час проходження 
відповідних гасних імпульсів в області рівнів нижче за рівень гасіння. Розмах 
сигналу синхронізації встановлюється рівним 30% від розмаху повного 
телевізійного сигналу.  

Таким чином, інформаційний сигнал зображення і службові сигнали 
розділені в часі і по амплітуді. Сигнал зображення може приймати будь-які 
значення від рівня білого до рівня чорного, а службові сигнали - будь-які 
значення від рівня чорного до рівня  синхроімпульсів. Розділення 
інформаційних і службових сигналів в часі і по динамічному діапазону дозволяє 
надійно ізолювати їх один від одного і уникнути взаємних завад. 

До основних типів спотворень телевізійного сигналу відносяться 
координатні (геометричні) спотворення, низькочастотні, високочастотні та 



нелінійні спотворення. Оцінку величин спотворень зображення в передавальних 
камерах зазвичай проводять за допомогою телевізійних випробувальних 
таблиць (наприклад, ТИТ- 0249, EIA Resolution Chart (рис. 1.2)).  

Координатні спотворення зображення проявляються в порушеннях 
геометричної подібності зображення по відношенню до об'єкта. В ОЕСС з 
матричними приймачем випромінювання і ВКП причиною цих спотворень є 
неідентичність форматів кадру передавального і приймального блоків. При 
цьому виникає рівномірна по всьому полю зміна масштабу зображення по 
горизонталі або по вертикалі. Порушення геометричної  подібності 
(бочкоподібність, подушкоподібність, трапецеїдальні  спотворення і т.п.) майже 
відсутні в матричних системах з жорстким растром за умови використання 
об’єктивів з виправленою дисторсією.   

Спотворення низькочастотних складових сигналу зображення у вигляді 
т.зв. "тягнучок" уздовж рядка растру були характерними для електронно-
променевих приладів. Для матричних приладів ці спотворення практично 
неістотні. Високочастотні спотворення сигналу зображення зумовлюють зміну                 

  
а)  б)  
Рис. 1.2. Вигляд деяких тестових таблиць для визначення геометричних 

викривлень зображень: а) ТИТ- 0249; б) EIA Resolution Chart                                    
 

чіткості зображення і появу помилкових деталей на зображенні (наприклад, 
оконтурювання). Ці спотворення визначаються амплітудно-частотними 
характеристиками передавальної камери. Фундаментальна взаємна пов’язаність 
просторового розділення з відношенням сигнал/шум в зображенні викликає 
залежність амплітудно-частотної характеристики передавальної камери від 
діафрагмування об’єктиву камери. 

Для ОЕСС з матричними приймачами випромінювання властиві похибки 
дискретизації - биття просторових частот, утворених дискретною структурою 
матриці фотоприймача і періодичними елементами в полі зору. Такі похибки 



можуть проявлятись у вигляді муарових картин або маскування періодичних 
структур на зображеннях. 

Нелінійні спотворення сигналу зображення виникають внаслідок нелінійної  
форми амплітудної характеристики (малого динамічного  діапазону) 
передавальної камери і проявляються в зміні контрасту деталей зображення, 
кількості відтворюваних півтонів. Взагалі енергетичні і геометричні 
характеристики ОЕСС є взаємопов’язаними. Особливо це помітно при зміні 
відносного отвору об’єктиву передавальної  камери: поступове діафрагмування 
об’єктиву спочатку може підвищувати глибину модуляції зображення, а потім 
при недостатньому освітленні об’єкту – знижувати її. 

 
Схема лабораторної установки 
Схема лабораторного стенду представлена на рис.1.3. Стенд складається з 

ОЕСС, блоку тестових об’єктів, вимірювальних пристроїв. 
Сигнал зображення знімається з виходу передавальної телевізійної камери 

1, яка спостерігає випробувальну таблицю 3, що розташована на планшеті та 
освітлюється освітлювачем 4. Передавальна телевізійна камера 1 формує 
стандартний телевізійний відеосигнал, форму якого можна спостерігати на 
екрані осцилографа С1-81. Осцилограф С 1-81 працює у режимі виділення 

 
Рис. 1.3. Схема лабораторної установки: 1 - передавальна камера; 2 - блок 

живлення; 3 - випробувальна таблиця; 4 - освітлювач; 5 - ВКП; 6 - осцилограф; 
7 – зорова система оператора; 8 - площина зображення випробувальної таблиці 
(екран ВКП) 
 



рядка, що дозволяє отримати осцилограму сигналу з вибраного рядка. 
Зображення, що відповідає повному відеосигналу, спостерігається оператором 
на екрані ВКП 5.  

 
Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
В ході виконання лабораторної роботи використовуються прилади, що 

підключені до електричної мережі. Виконавцям роботи необхідно 
дотримуватись правил безпеки, що викладені в додатку 1 до методичних 
вказівок. 

 
Порядок виконання роботи 

1. По методичним вказівкам, конспекту лекцій та літературі з ′ясувати мету 
та зміст роботи, ознайомитись із схемою лабораторної установки (рис.1.3). 
Ввімкнути макет та осцилограф. Вивчити правила роботи з осцилографом за 
додатком 2.  

2. На планшеті закріпити випробувальну таблицю EIA Resolution Chart. 
3. Налагодити телевізійну передавальну камеру, ВКП і освітлювач для 

досягнення нормального зображення на екрані ВКП (при необхідності 
налагодження передавальної камери проводить викладач). При подальшому 
виконанні лабораторної роботи положення органів регулювання ВКП і 
освітлювача має залишатись незмінним. 

4. Замалювати осцилограми телевізійних сигналів та зображення, що їм 
відповідають на ділянках горизонтального градаційного клину та вертикальних 
штрихових мір у центральному колі випробувальної таблиці. 

5. Виміряти на осцилограмі основні часові параметри – тривалість повного 
рядка, тривалість гасних і синхронізуючих імпульсів. 

6. Оцінити приблизне значення верхньої частоти телевізійного сигналу за 
тривалістю tmin найкоротшого фронту сигналу випробувальної таблиці (fmax= 1/2 
tmin). 

7. Оцінити по осцилограмі залежність глибини модуляції контрасту на 
ділянці вертикальних штрихових мір у центральному колі випробувальної 
таблиці (450 елементів розкладу) від значення діафрагми об’єктива камери. 
Побудувати графік цієї залежності. Дати пояснення отриманим результатам. 

 
Зміст звіту 
Звіт повинен містити: 
1. Схему макету. 
2. Два рисунки осцилограм відеосигналу випробувальної таблиці (із 

наведенням основних параметрів) та відповідних їм зображень таблиці. 
Пояснення форми відеосигналу. 

3. Розрахунок значення верхньої частоти телевізійного сигналу. 



4. Графік залежності глибини модуляції контрасту від значення 
діафрагмового числа об’єктива камери. 

5. Висновки. 
 
Контрольні питання 

1. Закони та засоби здійснення розгортки зображення. 
2. Форма та рівні відеосигналу. 
3. Принцип роботи матричного ПЗЗ. 
4. Загальні відомості про стандартні випробувальні таблиці для оцінки 

якості телевізійного зображення. 
5. Характеристики та параметри телевізійних систем. 
6. Вплив окремих блоків ОЕСС на якість телевізійного зображення. 
7. Класифікація та структурна схема прикладних телевізійних систем. 
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