
Mé diakommunika cio  Zh – 2010 

Határozza meg az Y (0<Y<0,8) világosság tartalmú "E" fehér színpont R, G, B, telítettségTV és 
színezetTV mennyiségeit, valamint rajzolja be a megoldást az (R-Y)/(B-Y) koordinátarendszerbe. 

  

megoldás by Pongrácz Ádám: 

 

 

valamint, mivel E fehér jelentése, hogy x=y=1/3 ezért -> X=Z=Y 

 

Ebből kapunk 3 egyenletet R,G, és B-re, amik mind csak Y-tól függnek (A inverz mátrix segítségével): 

 

Ezután már gyerekjáték: 

 

 

 

legnegatívabb ->  (mivel Y >0) így a telítettség_tv =  

szinezettv= (asszem), de R-Y pozitiv -> y komponens 

pozitiv, B-Y negativ,-> x koordináta negativ -> bal felső síknegyed, azaz 180 fokot hozzá kell adni: 

szinezettv=180+ -29 =151 fok 

 

1. Mit ír le a láthatósági függvény? Rajzolja fel! 



Megkülönböztetünk nappali látáshoz tartozó ( ) és sötétlátáshoz tartozó ( ) láthatósági 

függvényt, az alábbi ábra a a nappali látáshoz tartozó láthatósági függvény: 

 

2. Rajzolja fel a CIE  spektrális színösszetevő függvényeket! 

 

3. Hogyan lehet meghatározni egy tetszőleges spektrális eloszlású  fényinger CIE R,G,B 
alapszín összetevőit? 

 

4. Definiálja a CIE domináns hullámhosszat! 



 

 

5. Adja meg additív színkeverés esetén az eredő szín színkoordinátáit (xe, ye), ha a két színt a 
következő paraméterekkel adjuk meg (x1, y1, Y1) (x2, y2, Y2)! 



 

6. Definiálja a világosságTV-t! 

 

7. Mekkora az (R-Y) színkülönbségi jel a 75%-os enciánkék színre? Miért? 

Y=0,3*R+0,59*G+0,11*B 75%-os encián kéknél G=0,75 és B=0,75, tehát Y=0,5259 Így (R-Y)= -05259 

//Az 5. diasor 7. oldalán található táblázat alapján 

8. Mi az a kvázi spektrálszín? 

 



 

9. Mi a helyes színvisszaadás elvi követelménye a televíziótechnikában? 

2. diasor 23-24. oldala 

10. Mi a fúziós frekvencia? 

A színingerek változásának az a frekvenciája, amely felett a világosság, ill. az érzékelt szín változása 

nem érzékelhető. Ha a változás frekvenciája ezt az értéket még nem éri el, akkor kellemetlen villogást 

érzékelünk. A szem tehetetlensége miatt a villogást folyamatos fénynek látjuk, értéke kb. 48-50 Hz. 

11. Mi az aránya a PAL videojelben a sorkioltási időnek és az aktív soridőnek? 

 



sorkioltási idő = 12 us  

aktív soridő = 64 - 4,7 - 5,8 -1,5 = 52 us  

arány: 3/13 

12. Függ-e az Y=0,3R+0,59G+0,11B egyenletben az együtthatók nagysága attól, hogy mik az 
alapszínek? Miért? 

 

Igen függ, ha a CIE alapszínek változatlanok, de az FCC alapszíneket megváltoztatjuk, akkor az A-

mátrixnak is meg kell változnia.  

(Az A-mátrix középső sora az Y=0,3R+0,59G+0,11B egyenlet.) 

13. Miért kellett megváltoztatni z amerikai sorfrekvenciát az NTSC bevezetésekor? 

 

fH : sorfrekvencia  

- színsegédvivő választása: a zavar akkor minimális, ha fH/2 páratlan számú többszöröse a 

színsegédvivő frekvenciája  

- probléma demoduláláskor: különbségi frekvencia keletkezik, jó lenne, ha ez is fH/2 páratlan számú 

többszörösén lenne  

- már két feltételt kell kielégíteni  

- de az amerikai hang-kép távolság nem osztható az amerikai sorfrekvenciával (!) 

- megoldás: fH -t kell megváltoztatni (a hang-kép távolságot az NTSC bizottság nem engedte 

változtatni) 

14. Milyen szempontok alapján választották meg az (R-Y) és (B-Y) jelek zsugorító tényezőit a PAL 
rendszerben? (Rajz is!) 



 

 

 

15. Mi a célja a teletext oldal fejlécében lévő vezérlő bitek közül az utolsó háromnak? 



C12-14: nyelv választás 

16. Milyen hibavédelmi eljárásokat és mire alkalmaz a teletext rendszer? 

 

17. Adja meg a fényerő, kontraszt és telítettség szabályozás összefüggéseit! 

szín = [(telítettség) * (adott_színkülönbségi_jel) + világosság] * kontraszt + fényerő  

(ez elvégezve mind a három alapszínre) 

18. Ismertesse a frekvenciaszintézer blokkvázlatát és határozza meg a hangolási lépcső méretét! 



 

 

19. Adja meg a műhold-föld összeköttetés szintdiagramját és az egyes komponenseket! 



 

- műhold adóantenna-nyereség  

- nyomvonal csillapítás  

- légkör tartalék  

- vevőantenna-nyereség  

- tartalék (tervezési)  

- FM zajküszöb 

20. Adja meg az FDM elvű sztereo kódoló felépítését! 

 

21. Vázolja a NICAM rendszer kompandálásának elvét! 



 

Adott egy 14 bites minta, de mi mindig csak egy 10-bites részt továbbítunk, ahol a legmagasabb 

helyiértéken van 1-es, ott kezdődik az "ablak".  

Működésének elve: hang elfedés jelensége, egy hangos hang mellett a halk hangokat amúgy sem 

hallanánk. 

22. Adja meg  jelek definíciós egyenleteit? 

CB = U = (B-Y) / 2,03  

CR = V = (R-Y) / 1,14 

23. Származtassa az SD komponens videó mintavételi frekvenciákat! 

- 

24. Mit takar a 4:1:1 jelzés? 

- 
 


