
                      Transmisia Tv  de inalta  definitie HDTV  de la teorie  la practica 
                      Cum alegem ,ce alegem ,merita schimbarea ? 
                          
 
Ce reprezinta HDTV ? 
 
In Romania avem sistemul de televiziune pe norma PAL , care foloseste 625 linii din care numai 
576 sunt vizibile celelalte folosesc la sincronizare si este rezolutia standard ,SD. 
La televiziunea de inalta definitie HDse ajunge la 1920 x1080 linii vom avea in acest caz  
mult mai multi pixeli pe ecran deci o imagine de calitate superioara. 
Putem vedea in acest sens diferenta din urmatoarele imagini  
 

              SD                  HD 

 

AVANTAJELE HDTV 

 

-Imaginile sunt de inalta calitate si cu detalii impresionante 
-Culorii foarte vii si foarte naturale 
-De aproape cinci ori mai multa informatie decit la televiziunea standard SD 
-Aspect al imaginii tip 16 /9 widescreen 
-Transmisie audio multipla ,in diferite limbi 
-Sunet Dolby Digital 5.1 ,spatial si de inalta calitate 
-Posibilitate vizibilitate si sunete deosebite pentru jocuri PC 
 
Receptia semnalului HDTV se face de regula prin mufele specifice DVI,HDMI sau COMPONENT 
In Romania se pot vedea si programe nationale transmise in HD cum ar fi TVR HD sau PRO TV HD dar numai anumite 
emisiuni. 
Pentru receptia HD trebuie sa avem un televizor Full  HD sau HD Redy si sa instalam o instalatie de satelit ce are in 
componenta un receptor HD sau sa cumparam DVD Player cu blu ray si sa folosim DVD-uri care sunt destul de scumpe. 
Din pacate programele straine transmise in HD sunt destul de putine libere ,iar cele codate nu pot receptionate decit cu 
cartela originala mai scumpa sau in Sharing  mai ieftin dar ilegala. 
 
 
Ce este rezolutia HDTV ? 
 
Daca vrem sa cumparam un televizor nou tip HD , Plasma , LCD sau ce  o sa mai apara ne vom lovi de termene ca ,,720 p 
‘’  ,1080 i  ,1080 p sau 1366 x 768 pixeli si trebuie sa alegem cea mai buna varianta in functie si de buget . 
Motivul principal pentru care imaginea televizoarelor HD arata mult mai clar si este plina de detalii decit la un televizor 
obisnuit este faptul ca rezolutia primului ,insemnind numarul de pixeli este mult mai mare decit a unui Tv traditional 
.Rezolutia unui TV vechi era echivalent cu 300000 pixeli pe cind unul de tip HD poate avea de pina la sase ori mai multi 
adica intre 1 000 000 si 2 000 000 pixeli . 
Mai toate televizoarele sunt ecrane cu un numar fix de pixeli insemnind o rezolutie nativa ce ne va spune numarul maxim 
de detaliu al unei imagini redate .Cele mai cunoscute sunt 768 p si 1080 p ,asta insemnand ca o sa avem la primul 1366 
x768 pixeli =1.049.088 sau al doilea 1920 x1080=2.073.600 pixeli unde 1366 si 1920 reprezinte numarul de linii pe ecran 
iar 768 si 1920 numarul de puncte pe o linie ,a se vedea mai sus cele doua imagini cu pesti. 
 
 
Pentru a vedea o diferenta intre calitatea transmisiei HD si SD prezentam urmatoarele imagini : 
 
 



 
 
 

 
 
Rezolutia  sursei video 
 
Sursa video reprezinta generatorul de semnal pe care dorim sa-l vizualizam cu un Tv ,acesta putind fi de la cablu, DVD –
player ,Receptor satelit sau terestru ,Xbox si PS3 ,etc. 
Aceste semnale  ne sunt furnizate de aceste aparate si sunt esentiale pentru furnizarea unei imagini de o calitate si o 
rezolutie conform cu ce poate reda televizorul ,adica daca dorim sa vedem o imagine de inalta calitate nu trebuie sa ne 
legam la vechea retea de cablu ,DVD-playrul cumparat  Acum mai multi ani sau receptoarele digitale obisnuite. 
 
 

Ce inseamna ,,i “ sau ,,p “si cum pot afecta detaliul  imaginii  
 
,, i “ inseamna intretesut ( interlaced-scan) si ,,p “ iseamna scanare progresiva  (progresiv-scan)  
Imaginea HD intretesuta necesita doua baleieri pentru a forma un  cadru  video complet ,pe cind la cea progresiva se face o 
singura baleiere linie cu linie pentru a forma cadrul . 
Pentru aceasta sa vedem sugestiv imaginile urmatoare : 
 

 

 

       



 

A doua imagine de sus in jos este intretesuta si prima progresiva. 
De ce se mai foloseste scanare intretesuta daca tot sunt ceva probleme ? 
Viteza de scanare a liniilor este de doua ori mai mica la baleierea intretesuta si deci frecventa de  
lucru a televizorului in blocul electronic ce se ocupa cu aceasta parte este mult micsorata ,ceea ce face ca pretul aparatului 
sa fie mai mic. 
Ultimele televizoare HD fabricate in zilele noastre se bazeaza pe scanare progresiva. 
Si este important de retinut ca transmisia progresiva are de doua ori mai multa informatie decit 
echivalentul sau in semnal itretesut si imaginea este ceva mai stabila si mai fluenta mai ales in cazul unor imagini rapide de 
tip sportiv sau filme si jocuri foarte dinamice 
 
Displeierele folosite in anii anteriori sau in zilele noastre au urmatoarele caracteristici privitor la  
formatul video,rezolutia nativa,din citi pixeli este formata si aspectul imaginii : 
 
 

Aspect (X:Y) 
Video 

Format 
Suporat 

Resolution 
nativa 
(W×H) 

Pixels 
Megapixels) 

Imagine Pixel 

Descriere 

1024×768 
XGA 

786,432 
(0.8) 

16:9 4:3 Rezolutia tipica PC  XGA ,Rezolutia nativa tipica la multe displeiere 

1280×720 
921,600 
(0.9) 

16:9 1:1 
Rezolutia tipica a unora din PC-uri WXGA, care folosesc 750-linii video, 
, Digital television, proiector  HDTV  

720p 
1280×720 

1366×768 
WXGA 

1,049,088 
(1.0) 

683:384 
(Approx 
16:9) 

1:1 
Approx 

Rezolutia tipica TV WXGA; Exista displeiere tip HDTV ca  (HD Ready 
720p,1080i), TV LCD HDTV. 

1080i 
1920×1080 

1280×1080 
1,382,400 
(1.4) 

32:27 
(Approx 
16:9) 

3:2 Non-standard  "HD Ready", TV. Folosind  HDTV cu non standard pixeli 

1080p 
1920×1080 

1920×1080 
2,073,600 
(2.1) 

16:9 1:1 
Standard HDTV displei ca  (HD Ready 1080p) TV  LCD si  Plasma 
HDTV displei.  

 
 
 
Ce se intimpla cind televizorul HD si sursa video HD au rezolutii diferite ? 
 
Acest lucru se poate intimpla in mod curent in zilele noastre dar cu televizoarele HD actuale  
chiar daca rezolutia materialului din sursa video este mai scazuta,VHS una medie de la un DVD sau o rezolutie HD Redy 
,un televizor HD va reface acest semnal pentru a fi redat in rezolutia nativa a televizorului si se numeste ,,upconversion “ 
sau ,,up-scaling”. 
Aceasta conversie are si ea limitari ,poate fi eficienta la un DVD dar la un semnal analogic de calitate mediocra nu are 
rezulate spectaculoase. 
La fel daca sursa video are mai multi pixeli decit rezolutia nativa televizorului se produce o converire in jos 
,,downconverted” pentru a putea fi redat ,asta inseamna sa renuntam la unele detalii pentru  a o vedea . 
 
Ce este aspectul imaginii ? 
 
Este un raport de aspect al imaginii latimea este impartita la inaltime ,sub forma unui raport matematic x:y  



Doua aspecte sunt mai comune ,astfel pentru definitia standard de format video este 4:3 iar pentru televiziunea de inalta 
definitie se foloseste formatul 16:9 Putem vedea o compartie vazind urmatoarele schite si  fotografii : 
 
 

   4:3         16:9 
 

   
 
Dupa cum se vede din comparatia imaginilor aspectul 16:9 are o cantitate de informatie mai mare pe care o vedem pe 
ecranul Tv-ului conform unghiului de vizualizare a ochiului uman.Exista insa problema sursei de semnal care sa poata fi 
redata in acest format .Imaginile mai vechi au fost facute mai mult cind se folosea formatul 4:3 iar redarea cu un Tv cu 
16:9 va denatura aspectul acestei imagini.Dar din ce in ce mai multe surse de semnal vor folosi acest format si se va 
remedia aceasta  
problema. 
Mai jos avem un tabel cu diferite rezolutii ale televizoarelor si corespondenta ,, i “ vs ,,p” 
 
 
Sistem Tv TIP LDTV SDTV EDTV HD Redy Full HD 
PAL Intercalat  480 i 576 i 720 i 1080 i  
 Progresiv 240 p 288 p 488/576 p 720 p 1080 p 
 

suficient de mare pentru a-l privi la o distanta cat mai aproape de cea ideala. In functie de tipul de televizor, LCD Desi 
tehnologia Full HD, si cea mai inalta rezolutie disponibila, beneficiaza, de obicei, de cea mai mare rezolutie, nu e in toate 
cazurile cea mai buna alegere. De exemplu, un televizor Full HD cu o diagonala mai mica 42 de inci (107 cm) produce o 
diferenta putin sesizabila intre rezolutii. 

Incepand cu televizoarele cu diagonale peste 107 cm, vei observa diferenta, imaginile vor deveni mai mari fara sa piarda 
din claritate, pixelii (acele puncte care formeaza imaginea de pe ecran) vor fi tot mai clari, dar asta va insemna sa platesti 
mai mult pentru imaginea si experienta dorita. 

Mai conteaza si dimensiunea camerei in care vrei sa instalezi televizorul, de luat in calcul in momentul in care iti alegi 
diagonala pe care o vrei, si daca vrei diagonala cea mai mare, trebuie sa ai si o camera sau cu plasma, pe care te gandesti sa 
ti-l cumperi, am pregatit un tabel cu distanta ideala de vizualizare in functie de diagonala televizorului . 

Pentru Plasma  

                   Diagonala   Ecranului Distanta ideala de vizualizare 
Sub 30 inch Sub 76 cm              Sub 3,4 m 
30-40 inch  76-101 cm               3,4-4,6 m 
40-50 inch  101-127 cm               4,6-5,8 m 
50-60 inch  1270152 cm               5,8-6,9 m 



Pentru LCD 

                   Diagonala    Ecranului Distanta ideala de vizualizare 
  19-22 inch  48-55 cm                2,2-2,5 m 
  22-32 inch  55-81 cm                2,5-3,7 m 
  32-42 inch  81-107 cm                3,7-4,9 m 
  42-52 inch  107-132 cm                4,9-7 m 

In ultima vreme practic nu prea mai gasesti sa cumperi decat televizoare plate de tip plasma sau LCD Problema alegerii 
unuia sau altuia nu este asa de simpla avind in vedere mltitudinea de marci ,modele ,marimi ,aspect ,culoare si nu in 
ultimul rind pret.Primul lucru e sa ne alegem camera unde dorim sa-l instalam pentru a alege o dimensiune a ecranului 
adecvata vederii conform tabelelor mai de sus ,dar si cat de bine vedem de la distanta ,in eventualitatea citirii subtitrarii la 
filme.Dupa aceea vedem ce sursa de semnal detinem (cablu, receptor digital normal sau HD,DVD-player normal sau Blu 
ray ,etc) si ce potential economic avem sau am putea avea sa le cumparam pe viitor sau nu.Daca nu avem decit cablu si nu 
dorim ca in viitorul apropiat sa mai cumparam altceva putem achizitiona un televizor plat mai ieftin adica unul HD Redy 
care nu ar trebui sa aiba prea multe mufe de aces la semnal extern sau putere de redare inutila in cazul nostru.Daca ne place 
sa vedem mai luminos sau sa privim dintru-un unghi ceva mai lateral  putem alege o plasma ,dar acestea nu se fac decit de 
la diagonale ceva mai mari sunt mai grele ,se incalzesc mai tare si cel mai,, suparator la buzunar “este consumul de curent 
mai mare. Evolutia tehnologica din ultima vreme a permis LCD-urilor sa recupereze diferenta initiala de calitati fata de 
Plasma si chiar o depasesc in multe privinte astfel :   

-unghiul de vizibilitate sa marit destul de mult apropiindu-se de cel al plasmelor 

-contastul imaginii a crescut substantial 

-timpul de raspuns sa micsorat destul de mult  

-A scazut pretul pentru dotari de Full HD ,sunet Dolby Digital ,boxe detasabile fara fire ,etc. 

-Gama de culori  redate este extrem de extinsa ,pana la 16,8 milioane de culori diferite 

Ecranul LCD este multi-functional si are o durata de viata extinsa. Un LCD este un televizor - monitor, capabil sa afiseze 
HDTV, format TV obisnuit, video si "home made". Este, de asemenea, un monitor pentru computer. De fapt, accepta orice 
format video. Ecranele LCD sunt dotate cu intrari pentru: (a) video compozit, (b) S-video si video component, si (c) una 
sau mai multe intrari RGB de la computer. Pentru ca LCD-urile au o inalta rezolutie, text-ul si grafica arata foarte bine 
atunci cand sunt vizualizate pe ele, ceea ce le face cea mai buna solutie pentru afisarea datelor si a continutului web. 
 

Sfat: Înainte de a cumpăra un LCD TV aflaŃi cât mai multe despre produsde la importatori sau companiile producătoare 
UitaŃi-vă la preŃ doar după ce sunteŃi cu adevărat convinşi de calitatea produsului. Nu îl achitaŃi fără a-l proba în prealabil 
în magazin, şi refuzaŃi produsele care au fost expuse pe rafturi funcŃionând o perioadă mare de timp. Un alt factor 
important de care trebuie să ŃineŃi cont la cumpărarea unui LCD TV este verificarea pixelilor “morŃi” ce survin în procesele 
de fabricaŃie. Pentru a evita aceste mici neplăceri întoarceŃi televizorul spre o sursă de lumină puternică şi verificaŃi pe 
diferite fonduri cromatice (roşu, galben, verde şi alb) calitatea imaginii. În cazul în care observaŃi puncte ce reflectă altă 
culoare decât cea selectată pe fundal, refuzaŃi produsul a a unui display LCD este, in general, mai mare decat cea a display-
urilor tip Plasma de dimensiuni similare. Unii producatori sustin ca durata de viata a display-urilor LCD poate fi mai mare 
de 80.000 ore de utilizare continua in conditii controlate.   

Daca detinem surse de semnal HD e bine sa cumparam televizorul care are emblema      

                    

    Pentru cei care nu vor sa intre in detalii, tabelul de mai jos ar trebui sa ii ajute sa faca    

                            diferenta dintre HD ready   si Full HD.                    

       



 

   TIP   Televizor TV                                                                                                      HD Ready                           Full HD                              

Rezolutie nativa minima                                                                                             1920×1080 px                  720 linii pe 

                                                                                                                                                                                 verticala 

Formatele video acceptate sunt reproduse fara distorsiuni                                                     DA                                  NU  

Afiseaza standardele 1080p and 1080i in raport de pixel mapping 1:1 (1)                            DA                                  NU  

Afiseaza formatele video native la frecventele de refresh indicate, sau mai mari                  DA                                 NU  

Intrare HD analog YPbPr(2)                                                                                                   DA                                  DA   

Intrari HD digitale HDMI si DVI                                                                                           DA                                  DA  

Respecta standardul 720p                                                                                                       DA                                  DA  

Respecta standardul 1080i                                                                                                      DA                                  DA  

Respecta standardul 1080p                                                                                                     DA                                  NU  

Intrarile HDMI si DVI suporta HDCP (3)                                                                              DA                                  DA  

Informatiile din tabel provin de aici. Mai jos, explicam cateva notiuni folosite in tabel 

pixel mapping 1:1  - afisarea imaginii primite de ecran pixel pe pixel, fara scalarea sau procesarea sa premergatoare, fara 
utilizarea unor benzi negre pe margini, etc  

intrarea YpbPr - intrarea cu cablu COMPONENTHDCP (high-bandwidth digital-content protection) - sistem de protectie a 
continutului HD. El nu are ca rol impiedicarea copierii continutului HD ci asigurarea integritatii sale la transmisia dintre 
transmitator (player, PC, laptop, etc) si emitor (televizor, monitor, proiector, etc)  

Pentru restul, detaliem in randurile de mai jos  HD Ready 

Termenul HD ready a fost introdus pentru a oferi un punct de reper cumparatorilor care doreau sa cumpere un televizor HD 
din clasele de preturi inferioare. Specificatiile acestui standard sunt destul de clare, iar pentru ca un TV sa fie compatibil 
HD ready, trebuie sarespecte standardul 720p sa aiba intrari digitale HDMI si DVI (ambele cu HDCP) si intrare analoga cu 
cablu COMPONENT respecte standardul 1080i Despre standarde cititi mai multe aici. Asadar, un televizor HD ready 
respecta standardul 720p. Cele mai multe modele de pe piata folosesc ecrane cu rezolutia de 1366 x 768px. Aceste 
televizoare sunt compatibile 1080i, insa nu pot afisa rezolutia de 1920 x 1080 px, ci vor scala imaginea pentru a incapea pe 
rezolutia proprie. Ele nu suporta standardul 1080p, fiindu-le imposibil sa afiseze rezolutia acestuia in mod progresiv. 
Desigur, atunci cand un film sau o aplicatie cu rezolutie mai mare decat cea nativa a ecranului va fi rulata, vor aparea 
distorsiuni cauzate de procesarea si scalarea imaginii in jos. 

Televizoarele catalogate HD ready reprezinta deobicei gama entry-level a acestui segment de piata. De aceea si preturile 
sunt pe masura. Insa, daca veti dori sa va jucati pe o consola PS3, de exemplu, sau sa rulati un film HD de pe Blu-ray, 
performantele nu vor fi la inaltimea necesara. Daca doriti un astfel de dispozitiv pur si simplu pentru rolul de televizor, 
atunci ele isi vor face slujba destul de bine (in conditiile in care aveti si abonamanet TV digital si va uitati la posturi care 
sunt emise HD). Aveti grija insa la diagonala ecranului. Un televizor HD ready de 32″ se va vedea OK, insa daca ne 
indreptam spre 36″, imaginea va deveni destul de pixelata. 

Full HD  

Televizoarele care respecta formatul Full HD sunt varfurile de gama la ora actuala. De cele mai multe ori ele sunt mult mai 
scumpe decat suratele lor vitregite HD ready, insa ofera o calitate a imaginii superioara si ecrane cu diagonale mai mari. 



Dispozitivele ce poarta emblema Full HD stiu tot ce stiau si cele HD Ready, dar in plus:au rezolutia nativa de 1920 x 1080 
px au capacitatea de a afisa materiale HD nativ, fara a necesita tehnologii de prelucrare a informatiilor primite respecta 
standardul 1080p Asadar, daca doriti un televizor care sa va ofere cu adevarat calitatea vizionarii unui film HD sau a rularii 
unui joc in rezolutie 1080p (de pe PS3 sau PC, de ce nu), va fi nevoie sa va indreptati catre un dispozitiv compatibil Full 
HD. Exista desigur mai multe optiuni chiar si in acest domeniu, putand alege intre diverse diagonale ale ecranului sau 
frecvente (recomandam televizoarele cu frecventa de 120 Hz - diferentele se vor vedea in cadrul succesiunilor foarte rapide 
de iamgini, caracteristice filmelor). Gasirea TV-ului potrivit va tine cont foarte mult si de buget, insa macar acum stiti la ce 
sa va asteptati. 

Nelu Nastasoiu 

www.antena-satelit.ro 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


