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        Konference Radiokomunikace 2019,  říjen 2019  Pardubice 

 

Moderní zobrazovače a zobrazovací 
metody v současných  

TV přijímačích 

 
Václav Říčný 

                          VUT Brno, FEKT, Ústav radioelektroniky                        

    1  Úvod 
         V zobrazovačích TV přijímačů se řadu let užívají tři základní typy elektro-optické   
       transformace a to na bázi 

      -  tekutých krystalů - zobrazovače LCD (Liquid Crystal Display) a jejich zlepšené 
         varianty (LCD-LED, QLED), 

      -  řízené generace plasmového výboje plynu a následné  fotoluminiscence - tzv. 
         plasmové zobrazovače,        

      -  řízené elektroluminiscence v organických materiálech - zobrazovače OLED  
         (Organic Light Emitting Diode). 

          TV zobrazovače prošly velkým technickým vývojem. 

        Obrazový signál je před zobrazením zpracováván ve 

   video-procesoru sofistikovaným software, který obraz 

        významně zlepšuje - a to zejména 

          - zvýšením rozlišení a dynamického rozsahu,  

          - zkvalitněním reprodukce rychlých pohybů ve  

            scéně,  

          - zvětšením rozsahu barev (gamutu).   

             Opto-elektrická i elektro-optická transformace ve snímacích a zobrazovacích 

       systémech nejsou procesy lineární. Signálové operace to musí respektovat. 
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     2   Zobrazovače LCD 

      2.1 Princip      

    Tekuté krystaly - zvláštní stav mezi pevnou a kapalnou fází některých organických   

      sloučenin (např. cholesterylbenzoátu) mají specifické  optické vlastnosti. Natočení   

      molekul lze  ovládat  elektrickým polem. Princip nejstarší technologie TN (Twisted  

      Nematic)  je na obrázku. Světlo zdroje zadního 

      podsvícení dopadá přes  první polarizační filtr 

      na tekuté krystaly mezi dvě průhledné elektro- 

      dy. Na vstupní elektrodě  jsou vytvořeny vrypy. 

      Jejich směr odpovídá polarizaci vstupního pola- 

      rizátoru. Vzdálenost elektrod (tloušťka tekutých 

      krystalů) je taková,  že bez napětí  se  molekuly 

      tekutých krystalů natočí právě o 90⁰. Polarizace  

      výstupního filtru je vůči vstupnímu filtru otočena  

      rovněž o 90⁰.  Proto  bez  napětí  světlo buňkou  

      LCD prochází (jen nepatrně  tlumené). Změnou  

      napětí na elektrodách lze polarizaci tekutých krystalů plynule měnit a řídit tak veli- 

      kost  procházejícího světla.  Při  výpadku řídicího  napětí však  mají vadné pixely  

      plný jas, což působí rušivě… 

                                      Postupně vznikaly další technologie LCD. 

 

   vstupní 

 výstupní 

 

     ●   VA (Vertical Alignment ) - molekuly tekutých 

          krystalů  jsou orientované vertikálně. Natáčí 

          se jen o 45° pro dosažení krátké doby odezvy 

     ●   MVA (Multi-Domain VA) - firmy Fujitsu 1998. 

          Je kompromisem mezi levným TN a IPS. 

      ●   IPS (In Plane Switching) - firma Hitachi 1999. 

           Má nejkratší dobu odezvy. Verse S-IPS  

           (Super IPS) je dnes nejrozšířenější.  

      ●   Později se zlepšování ujaly další firmy - např. LG přišla v roce 2009 s technolo- 

           giemi H-IPS (2007) a UH-IPS. Firma Samsung zhruba ve stejné době vyvinula   

           technologií PVA (Plane to Line Switching) vycházející rovněž z IPS. 

               Každý obrazový bod (pixel) zobrazovače LCD je rozdělen na dílčí subpixely.   

         Jejich tvar odpovídá struktuře barevného filtru R, G, B, případně  R,G,B,W.  Jas  

                                                     každého lze nezávisle  řídit napětím pomocí  matice 

                                                     tzv. "tenkých“ tranzistorů TNT (Think Film Tranzis- 

                                                     tor) integrované ve struktuře zobrazovače. Kombinací   

                                                     jasů dílčích barevných subpixelů je možno při 8bitové  

                                                     reprezentaci jasu vytvořit  více  než  6 milionů barev- 

                                                     ných tónů. 
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                                                                Řez strukturou zobrazovače LCD 

        2.2   Vlastnosti  zobrazovačů  LCD 
       ●  vysoké rozlišení - nativní rozlišení až UHDTV, 

       ●  dobré barevné podání, 

       ●  jas (dle zdroje zadního podsvícení typ. 800 nitů),  

       ●  statický kontrast  - typicky 1000:1, 

       ●  doba odezvy (z uzavření do otevření průchodu světla) je kratší než 3 ms. Je  
           závislá na použité technologii LC.  

            Nevýhodou  zobrazovačů LCD je relativně malý kontrast, protože to nejsou  
        primární zářiče. Buňky LCD nelze úplně uzavřít a mají poměrně dlouhou dobu 
        odezvy, což se projevuje nedokonalým zobrazením rychlých pohybů ve scéně. 

             Pro zvětšení kontrastu bylo u zlepšených  zobrazovačů LCD-LED nahrazeno   

        zadní podsvícení výbojkami  CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) řízenou 

      

      maticí diod LED. Toto osvětlení lze tak měnit  místně i časově dle okamžitého   

      rozložení jasu v obraze (tzv. lokální stmívání). 

            Zvýšení kontrastu lze řešit také softwarově. Video-procesor seřadí obrazové 

      body scény podle jasu do několika skupin. Nelineární korekční funkcí se násled- 

      ně změní původní distribuce pixelů tak, že světlejší body tmavší části obrazu se  

      posunou směrem k bílé a naopak. Takto zvýšený tzv. dynamický kontrast bývá 

      až o řád větší než původní statický. 

         Přestože později vznikla řada zobrazovačů využívajících zcela odlišné principy, 

      zobrazovače LCD a jejích zlepšené verse se stále v TV přijímačích užívají.  

     Poznámka 
         Videosignál  je před zobrazením zpracován ve video-procesoru. Ten plní řadu  

      funkcí – zejména  přepočet rozlišení (upscaling) obrazového obsahu  na nativní  

      rozlišení zobrazovače, ale i zobrazování zvýšeného počtu snímků/s.  pro snížení  

      jasového blikání. Software (zejména algoritmy použitých inter a extrapolací)  jsou 

      přísně  střeženým  know-how  výrobců  televizorů. Video-procesory uskutečňují  i   

      další signálové operace - například zlepšují reprodukci rychlých pohybů ve scéně.   

      Různé názvy těchto  programů  se  liší  u jednotlivých  výrobců. K  nejkvalitnějším   

      patří  Movie Plus, Perfect Pixel HD, Motion Picture aj.  Existují  také  programy, 

      které přizpůsobují  obraz  okolí  televizoru  - např. Ambient  firmy Samsung  nebo 

      Ambilight firmy Philips. 
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      3    Plasmové zobrazovače 
          Tyto zobrazovače v  posledním  desítiletí neprošly významnější inovací. Jejich 

výroba i prodej dnes klesají. Jejich  vynikající vlastnosti jim zpočátku předpovídaly 
slibnou budoucnost, ale s rozvojem nových technologií jejich význam klesal.  

     Po roce  2013  jejich  výrobu  dokonce  někteří  velcí výrobci ukončili  (Panasonic, 
     Samsung). Dnes se jejich podíl na trhu stolních televizorů pohybuje pod 10%. 

      3.1   Princip 
           Plasmový zobrazovač je primární zářič. Využívá povrchový plasmový výboj  

     v plynu (např. směsi Ne, Xe, He), který vzniká  vlivem střídavého  pulsního  napětí  

     (cca 100 kHz) mezi elektrodami  transparentními  pro světlo. Po aktivaci se ve skle- 

něné evakuované buňce  vytvoří plasma generující ultrafialové  záření. To vybudí 

fosfory  nanesené  na  stěnách buňky. Ty  pak  září  v základních barvách  R, G, B.  

Limitovaná velikost skleněných buněk však omezuje rozlišení a konstrukce zvyšuje 

hmotnost  zobrazovače.  
  

 

   

                  3.2    Vlastnosti plasmových zobrazovačů 

        ●   vysoký dosažitelný jas - až 1500 nitů, 

        ●   vysoký statický kontrast (plasmový zobrazovač je primární zářič) - až 25000:1,  

             což umožňuje pozorování obraz i  při velkém vnějším osvětlení,  

        ●   velmi krátká doba odezvy - cca 0,001 ms, 

        ●   pozorovací úhel blížící se 180. 

             K nevýhodám patří: 

        ●   menší nativní rozlišení u menších rozměrů zobrazovačů, 

        ●   poněkud větší příkon ve srovnání se zobrazovači LCD stejných rozměrů,  

        ●   komplikované řízení jasu. Plasmové zobrazovače pracují totiž dvoustavově.  

             Plynulé ovládání jasu je  proto komplikované.  Vyžaduje složitý elektronický   

             systém časově postupného  zobrazování každého snímku  pomocí několika  

             dílčích snímků  s různou dobou  trvání klesající geometrickou  řadou.  Divák  

             pak vnímá výsledný jas jako integrál jasu této sekvence.    

        4    Zobrazovače OLED 
       4.1   Princip  

          Tvoří je matice organických elektroluminiscenčních diod LED. Technologii    
        vyvinula firma Eastman Kodak  v roce 1986. Panel OLED byl poprve komerčně 
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      využit již v roce 1988 v  autorádiích firmy Pioneer.  Později  se používaly v malých   

      displejích digitálních fotoaparátů, mobilních telefonů a jinde. Po roce 2000 pronikly 

      i do stolních  televizorů  jako velké zobrazovače s vynikajícími parametry.  O jejich  

      hromadnou  výrobu se snažila řada renomovaných výrobců (např. Samsung, Sony   

      aj.), ale ekonomicky úspěšně  to  zatím dokázala 

      jen jihokorejská firma LG.  

          Buňku matice OLED tvoří tenké vrstvy vysoce  

      svítivých organických diod LED. Ty vyzařují přes 

      čelní sklo, příp. pružný film,  tři složková barevná  

      světla R,G,B.  Horní kovová elektroda pak světlo  

      odráží.  

          Zobrazovač  OLED  je primární zdroj  světla.  

      Nevyžaduje tedy prosvětlovací zdroj ani barevný  

      filtr. Může zobrazit i  zcela  černý  obrazový bod. 

      Jeho obraz má proto velký kontrast.  

           Konstrukce  umožňuje výrobu  tenkých  (při technologií FOLED i prohnutých)   

      zobrazovačů libovolných rozměrů. Výhoda prohnutých zobrazovačů je ale sporná, 

      protože se uplatňuje jen u velkých úhlopříček a diváky sedící uprostřed.  

       4.2   Technologie 

            Postupně byla vyvinuta řada technologií tohoto typu zobrazovače: 

    ●  pasivní matice PMOLED (Passive Matrix OLED). Jsou nejlevnější. Používají se 

        pro jednodušší zobrazení - např. textu. 

    ●  aktivní matice AMOLED (Active Matrix OLED) - mají velké rozlišení. Užívají se,    

        zejména pro TV zobrazovače. Jas obrazové bodů je, podobně jako u LCD, řízen  

        maticí tenkovrstvých tranzistorů TFT.  Nevýhodou je  složitější struktura a proto i 

        vyšší cena.  Kromě základních existují také zlepšené technologie OLED, např.: 

     ●  PHOLED  (Phosphorescent OLED) - má až 4krát větší světelnou účinnost,                                                                                

     ●  FOLED    (Flexible OLED) - struktura OLED  je umístěna na ohebné folii,                                                   

     ●  TOLED    (Transparent OLED) - téměř průhledný displej umožňující zobrazení  

                          na obou stranách.  

 

                    4.3   Vlastnosti zobrazovačů OLED  

            ●    rozlišení - u větších úhlopříček až UHDTV - 4K, případně 8K, 

            ●    vysoký statický kontrast - 105 : 1 i více (primární zářiče), 

            ●    dosažitelný jas - až 1000 nitů,  

            ●    krátká doba odezvy - cca 0,01 ms, 

            ●    relativně malá spotřeba (je závislá na nastaveném jasu), 

            ●    velmi tenký panel - několik mm,  
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             Zatím to jsou nejkvalitnější, ale i  nejdražší, zobrazovače TV  přijímačů. Jejich  

     vývoj zřejmě způsobil pokles zájmu o plasmové  zobrazovače. Poněkud nejasná je 

     jejich životnost, která se odhaduje na cca  60 tisíc hodin. Nevýhodou je  také  určitá 

     paměť organických LED, která se projevuje při delším zobrazování statických částí 

scény (podobně jako u plasmových zobrazovačů). 

        5    Zobrazovače QLED   
           Zkratka souvisí s novou technologii Quantum (Dots) LED, kterou vyvinula před 

několika léty jihokorejské firma Samsung. Podobnou technologii  vyvíjela již v roce 

2013 firma Sony, ale neuspěla. Přes  podobnost zkratky s technologií  OLED nemá  

     s ní nic společného.  Jde  o  zlepšení technologie  LCD-LED, která  natolik změnila 

     vlastností elektro-optické transformace, že se tyto zobrazovače ihned  staly hitem a 

velkým konkurentem zobrazovačů OLED. 

        5.1    Princip  

      spočívá ve  změně podsvícení - užívá se  obvykle 

      matice modrých LED. Před ní je vrstva tzv. kvan- 

      tových  teček  (Quantum  dots)  - anorganických   

      nanočástic s  rozměry několika nm. Mají velmi za- 

      jímavé optické vlastnosti.  Lze  je vkládat do téměř  

      libovolného materiálu  -  sklo,  polymér,  film  aj. 

     Modré  světlo v nich vybudí záření, jehož vlnová délka závisí na velikosti teček. 

     Menší generují kratší vlnové délky a naopak. Pokud fotony zadního modrého LED  

     podsvícení (λ ≈ 450 nm) zasáhnou menší kvantovou tečku (3 nm), emituje zelené  

     světlo s téměř 100 % sytostí.  Pohltí-li  modré fotony  větší kvantová tečka  (7 nm),  

     vyzáří sytě červené světlo. Tato zelená  a červená světla generovaná kvantovými  

     tečkami   vytváří s  modrým  světlem  LED  bílé  světlo  pro  podsvícení.  To svým 

     spektrálním složením umožňuje  zobrazit  až  o 50 %  větší počet  barevných tónů, 

     zvýšit průchodnost  barevného filtru a zvýšit tak jas (až 1500 nitů).  Optická  folie s  

     kvantovými tečkami se mívá zkratku QDEF (Quantum  Dot  Enhancement Film).    

     5.2   Technologie  

             Existuje více technologií zavedení kvantových teček do LCD displeje – např.  

     zapouzdření kvantových teček  do skleněné trubice nebo lišty před modrými  LED  

     (společnost QD Vision) až po folii s kvantovými tečkami umístěnou za vrstvu LGP  

 

 

 

 
  Displej      polarizátor   barevný filtr          LC        vrstva TFT  polarizátor  optický      

                         displej       polarizátor  barevný filtr       LC         vrstva TFT   polarizátor   optický film        QDEF     modré LED    reflektor 

F   (Light Guide Panel) před matici modrých LED. Ta rozvádí rovnoměrně podsvícení 
    QDEF       modré LED     reflektor 

                                                                                                                                                                                               
+ LGP 
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      v  ploše obrazu (společnosti 3M a Nanosys). Fólii QDEF tvoří  tři vrstvy  - horní a  

      spodní bariérové fólie a střední vrstva kvantových teček rozptýlených v polyméru. 

      Technologii QDEF lze použít v zobrazovačích libovolných rozměrů. 

                Vlastnosti zobrazovačů QLED 

       ●  vyšší jas (až 1500 nitů) vlivem vyšší výtěžnosti vrstvy QDEF a je ovlivněn také 

           vyšší propustností barevného filtru,   

 ´     ●  poněkud menší příkon než OLED při stejné velikosti, 

       ●  rozlišení (srovnatelné s OLED) - UHDTV 4K  pro velké panely 60” i více  (8K), 

       ●  nemají paměťový efekt,    

       ●  zvětšený rozsah (až o 50 %) barev. Je ovlivněn  

           složením  spektra  podsvícení,  které  obsahuje  

´          základní složková světla s téměř 100 % sytostí. 

           Srovnání spekter QLED a OLED je na obrázku. 

                                                                                        vlnová délka generovaných barev [nm] 

       Zobrazovače QLED nejsou primární zářiče. Jejich obraz má proto, ve srovnání   

       se zobrazovači OLED,  menší kontrast.  Cenově se  zatím  zobrazovače QLED        

       blíží zobrazovačům OLED. Lze očekávat se, že technologie kvantových teček se 

       bude  dále vyvíjet a pronikne v blízké budoucnosti i do technologii OLED.  

      Poznámka 

     V této přednášce není vůbec zmíněna problematika 3D zobrazovačů. Ukázalo se, 
     že 3D televize byla  do jisté  míry slepá ulička a  její význam není tak velký,  jak se 

původně  předpokládalo.  Navíc zobrazovače 3D televizorů užívají téměř shodnou 
technologii (v některých systémech 3D zobrazení jsou  jen doplněny polarizačními 

     filtry). U zobrazovačů s velmi vysokým rozlišením se navíc projevuje experimen- 
     tálně ověřený, nicméně teoreticky nezdůvodněný, jev.  Při sledování  2D obrazu  s  

vysokým rozlišením se  v mozku pozorovatele snadněji vytváří chybějící informace 
     o hloubce scény a ten tak scénu vnímá prostorově.  
  

     66    Systémy pro zvýšení kvality obrazu 

         Zvýšení kvality vjemu obrazu přineslo v posledním desetiletí především zvýšení   

      rozlišovací schopnosti zobrazovačů, které muselo být podpořeno i změnou pře-  
      nosových systémů a standardů. Na kvalitu obrazu má však velký vliv také  jasový  
      kontrast a rozsah zobrazitelných barev. Zvýšení kvality zobrazení se v posledním 
      období projevil právě v těchto oblastech.  Jsou do značné míry značně provázány. 
      Proto také zlom přinesly nové technologie zobrazovačů (OLED, QLED) současně 
      s rozlišením UHDTV.  

        6.1   Systém  HDR (High Dynamic Range)  

           HDR zlepšuje zobrazení zejména hůře osvětlených  částí  scény  zvětšením 
        

    

 

U 
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     počtu stupňů šedi. Principy tvorby HDR  obrazu ve fotografii a v televizní technice 

     jsou rozdílné. Ve fotografii  se HDR vytváří při  snímání jako komposice několika 

     různě exponovaných snímků (existují pro to i speciální software).   

                                                                         V  televizi se HDR video vytváří až  při  

                                                                    zobrazování.  TV  vysílání,  ale  i  záznam   

                                                                    mnohdy odpovídají době, ve které televizní 

                                                                    technika neuměla přenést a zpracovat plný 

                                                                    rozsah jasu.  Standardní dynamický rozsah 

                                                                    SDR (Standard  Dynamic  Range)  je proto 

                                                                    silně komprimován. Na obrázku  je graficky  

                                                                    znázorněno srovnání dynamických rozsahů 

                                                                    SDR a HDR. 

           Aby byl systém HDR funkční, musí 

     mít nejen zobrazovač, ale i  signálové  

     zpracování (snímání, zdrojové a kaná- 

     lové kódování i  dekódování) potřebné  

     parametry.    

         Současné  zobrazovače LCD mívají   

     maximální jas pro bílou barvu asi 800 

     nitů. Pro HDR musí zobrazovač genero- 

     vat jas nejméně 1000 nitů. Měl by také  

      

   

     pracovat  s  technologii bránící průniku světla do sousedních pixelů. Zobrazovače  

     HDR  vyžadují 10 až 12 ti  bitovou  reprezentaci  jasu  signálů základních barev.   

     Zvětšený bitový  rozsah  však sám  o  nestačí. Společně  s  obrazovým  signálem 

     musí být přenášena také tzv.  metadata, která řídí mapování jasu scény. Problém 

     představuje  také existence několika standardů - HDR10, HDR10+, Dolby Vision,  

     HLG. Systém HDR10 užívá10ti bitovou reprezentaci a statická metadata.  Ta řídí 

     limitní  hodnoty jasu  a  mapování sekvence  několika snímků najednou. HDR10+  

     a systém Dolby Vision užívají dynamická metadata, která umožňují mapování ja- 

     sivých hladin  pro každý snímek. Dolby Vision  navíc pracuje s 12 ti bitovou repre- 

     zentací  jasového  signálu. Pro sledování HDR videa kteréhokoliv formátu musí 

     mít televizor odpovídající dekodér  a  zobrazovač schopný  takový signál zobrazit. 

     Televizory LG podporovaly již v roce 2017 všechny existující formáty HDR. Zatím 

      je však problémem nedostatek  obrazového obsahu vysílaného v HDR. 

      
     Poznámka:  Certifikace „Ultra HD Premium“ (UHDP)  

        Tato certifikace sjednocuje parametry jednotlivých formátů. Označení televizoru  

     Ultra HD Premium garantuje plnou podporu HDR. Zaručuje, že bude-li  mít kromě 

     televizoru, požadované parametry, také přijímaný obsah, Blu-Ray disk, ale i HDMI   

     2.0 kabel, získá divák obraz nejlepší možné kvality. Certifikace  byla sice navržena 

     pro  rozlišení  UHDTV,  ale může fungovat  i  pro menší rozlišení, protože  se  týká 

     především kvality a počtu stupňů jasu obrazu. 
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                      Certifikace UHDP  pro zobrazovače - požadavky 

     rozlišení displeje 3840 × 2160 obrazových bodů, 

     barevna hloubka (bitová reprezentace) 10 bitů, 

     schopnost zpracovat standardy ITU R BT.2020 a WCG,  

     reprodukce barev pokrývající více než 90 % P3, 

     standard HDR  SMPTE ST2084 EOTF, 

     rozsah jasu 0,05 - 1000 nitů pro LCD panely a 0,0005 - 540 nitů pro OLED panely. 

                          

    7.    7    Systém WCG   (Wide Color Gamut)  

            7.1    Úvod 

          Žádný zobrazovač není schopen barevně věrně zobrazit reálnou scénu už jen 

     proto, že snímače neposkytují  dokonalou opto-elektrickou transformaci snímané 

     scény. Dalším důvodem je skutečnost, že  žádný současný  zobrazovač, užívající 

     tří základních barevných složkových světel neobsáhne rozsah barev vnímatelných  

     člověkem.  Pro zlepšení vjemu barevného obrazu je třeba 

        a)  zvětšit počet reprodukovatelných barevných tónů a jejich jasu, 

        b)  zvýšit počet jasových úrovní.  
 

    Pro splnění podmínky  a) je  nutný zásah do technologie zobrazovačů vytvořením 

    nových zdrojů sytých (spektrálních) základních barevných světel. To se povedlo až 

    u zobrazovačů OLED a pomocí techniky kvantový teček také u zobrazovačů QLED. 

    Pro splnění podmínky b) je nutný zásah do řetězu snímání, přenosu a zobrazování 

    zavedením  10ti, případně 12ti bitového  vyjádření  složkových  barevných  signálů. 

    Problém je řešen i v HDR  a  to  oba systémy spojuje. Protože se zvýšení bitové re-   

    prezentace projeví zvýšením nároků na přenosovou rychlost  stejně jako vyšší roz- 

    lišení, nastal nástup HDR i WCG současně se zavedením standardů UHDTV.  

 

       7.2    Obrazec CIE 

        CIE (Commission Internationale  de l'Éclairage - Mezi- 

    národní komise pro osvětlování) zavedla v roce 1931 pro  

    zobrazení člověkem vnímatelných barev 2D chromatický 

    diagram CIE. Množina zobrazitelných barev má tvar troj-  

    úhelníka, jehož vrcholy jsou souřadnice složkových barev, 

    které  zobrazovač využívá. V diagramu se  zobrazuje tón 

    barvy (definovaný její vlnovou délkou) a její sytost. Vjem 

    barvy ale ovlivňuje také jas.  

         V diagramu na obrázku jsou zakresleny tři oblasti pro televizní a jiné aplikace - 

     označené BT.709, DCI-P3 a BT.2020, Jsou ale definovány i jiné barevné prostory  

     např. Adobe RGB). 
 
 jednotlivých barev. 
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       Doporučení BT.709 z roku 1990 (užívá se též označení Rec.709) je dosud plat- 

    ný  standard pro televizní formáty s vysokým rozlišením HDTV. Prostor člověkem 

    vnímatelných barev pokrývá cca z 36 %.  

        Doporučení DCI P3 navrhlo sdružení Digital Cinema Initiative. Oblast barev je 

    protažena do oblasti zelené barvy. Pokrývá oblast vnímatelných barev cca  z 53 %.  

        Doporučení BT.2020 bylo schváleno v rámci standardu pro UHDTV v roce 2015.  

    Platí pro ultravysoké rozlišení velkých zobrazovačů s HDR. Jeho součástí je i širší  

    barevný gamut WCG s cca 75 % pokrytím a větší barevnou hloubkou (10 - 12 bitů). 

    Nejasné ale je, zda se v nejbližších létech výrobcům zobrazovačů zdaří požadavky 

    tohoto doporučení splnit. 

       7.3   Shrnutí 

    Pět hlavních faktorů ovlivňujících subjektivní kvalitu obrazu v televizních systémech  

    je symbolicky znázorněno  na obrázku. Nejnovější 

    doporučení ITU-R BT.2100-2 z roku 2018 navazuje 

    na doporučení BT.2020. Operátoři  televizního ob- 

    sahu mohou vybírat z  rozlišení HDTV, UHDTV 4K  

    i UHDTV 8K  pro progresivní zobrazovací systémy 

    s  rozšířeným dynamickým rozsahem a  barevným 

    gamutem.  Plocha  obrazce  je úměrná subjektivně  

    vnímané kvalitě obrazu. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television

