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Б о те  азресіз оі сНагасіегігаііоп *Не .геїегепсе іе$1 зідпаї 
іог еуаіиаііоп апгі соггесїіоп Ііпеаг сП я і о г і і о п  іп ТУ сНаппеї

Вопросы оценки характеристик эталонного тест-сигнала 
для оценки и коррекции линейных искажений в ТВ тракте

А Ьзігасі. ТЬеге аге ргезепїесі Ніе гезиДз оГ Аннотация. Представляются результаты
апаїузіз сопбисіесі аз а сопбпиаНоп о( риЬІізНесІ анализа, проведенного в продолжение исследо-
іп [3] зїисііез оп ргоЫ ет ої сЬоісе ипіуегзаі вания, опубликованного в работе [3], по проб-
геїегепсе Іезі зідпаї їог еуаіиаїіоп апсі соггесїІоп леме выбора универсального эталонного тест-

ССК гсаі-хаїиеіі хщпаї ргорохей іп 1991 Ьу ІУ.Коо [1] іх йе/ішії іп К есоттепй а ііоп  1ТІІ-К  
ВТ. 1124 [2] ах С -хухіет хі%паІ. Ткіх хщпаї т а у  Ье ихе<1 /ог £ЇюхІ сапсеїіаііоп ах не і І ах /ог 
соггесйоп о/ %епегаІ (уре Ііпеаг Шхіогііоп іп Т У  с каппе і  Зітиііапеоихіу і( іх роххіМе і о ихе Ікіх 
хщпаї ах Іех1-хі$па1 /ог ехаїиаііоп дна І і (у о/ Т У  рго§гатх ігапхтіххіоп йігесіїу (іигіпц 
ігапхтіххіоп.

С-зузІет ССК зідпаї Ьах зоїле ішрогіапі тегіїз іп сотрагізоп \уііЬ оіЬег зфпаїз [1]:

♦  ііііНі зідпаї епегру;
♦  а Паї зресігит оуєг Ніе епїіге баші оГ ішегезі;
♦  а зшооііі рбазе сЬагасІепхІісз оуєг Іііе епїіге Ьапії оГ іпіегезі;
♦  іНе аиіо-соггеїаііоп Гипсііоп оГ іЬе ССК із а \уіпс1о\уєсі зте(х)/(х);
♦  аі а £І\ч;п Ьі$з;Ь-епег£у Ієуєі, іЬе ііпіе сіигаїіоп оГ ССК зеетз ах зЬогі аз роззіЬіе;
♦  іЬс ССК’з зрссігит сЬагасіегізіісз аге ргасіісаііу поі зспзіііує Іо сШїегепІ затрііпії Ґгедиспеіез а псі 

4і Не ге п і сіаіа Іеп^іЬ;
♦  Діє ССК із геаі-уаіиеіі Гог Іііе заус оГ Ьагс1\уаге зітріісіґу.

Ііпеаг Ьізіогііоп іп ТУ  сіїаппеї. сигнала для оценки и коррекции линейных иска
жений в ТВ тракте.
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її іч чееп Ггот (Ьіч іогтиіа ІІт і атріііисіе Ьх^иепсу гечропче оГ чресішт епег^у оі' С С К  і» сіеГтесІ Ьу 
\уіікІо\у Гилсііоп И-'КО) апсі сІоечпЧ сіерепсі Ггот Ь рагатеіег іп сутріех схропспі 8 і «паї

ргорегііеч оі ССК чіауч (Ье ргоЫет Іо Ье чоіуєсі.

її шиї»і Ье поіесі іЬаі ССК сотреіеч ’Л'іїЬ сотріех чі^паї Гог Ггедиепсу гечропче теачигетепіч т  МАС XV 
сЬат (іеГіпссІ Ьу Кееоттепііаііоп ІТІХТ і.67 ( Ш ХК СМТТ.722) (4| хуЬісЬ аге (Ье кате ач оі’ОСК.

Коте апаїучіч оіЧЬече і \уо чі^паїч \уач сеогкесі оиі іп [3]. Іп рагіісиїаг, іЬеіг апа!о»ие ргечепїаііоп іп і. і т е  
ііотаіп апсі еуиіиаііоп оГ чоте (Ьеіг сЬагасіегічІісч и/еге оЬіатесі.

чі§па! тау  Ье чіюууп ир іо іЬе сопчіапі ргесічіоп ач # (ї) -  / ( і )  ® п’( і ) ,

\¥ііЬ иче оГ рагатеїегч (ісґіпесі Іп [1,2], (Ьеге \еач чЬосуп іп [3] іЬаі Діє 1а\у оі’ Ггециепсу еЬап^е оі’ 
сошропепіч оГ §(і) кі̂ гпаї іп і̂еіс ііте  іпіегуаі Іеп^іЬ оГ 24 рч еоггечрошіч Іо ііч т а х іт и т  уаіие

С-чучіет чІ£па1 Ьеіпц оріітаї сЬоіее Гог Ііпеаг Сіііїогііоп соггееііоп аічо та у  Ье ичесІ ач ипіуегчаІ чіцпаі 
іог Ііпеаг сіічіогііоп еуаіиаіюп ууііЬ теїЬосІч Ьачесі оп Роигіег ігапчі’о гт  иче. Ач \ує сап чее Ггот іогтиіа Гог /(;} 
м£паі, сіігесі еуаіиаіюп оГ Ггериепсу гечропче сіічіогііоп суІіЬ іЬе Ьеір оі’ (Ьіч чіцпаі Іч ітроччіЬІе.

ТЬеге \уач ргорочеО іп [3] Іо таке (Ье ууауеГогт оГ С С К  Ьеіісг Ьу \уау оі’ геріасетепі суішіоуу Іипсііоп Гог 
чоте Ггот чЬосуп іп (аЫе ргечепіед іп [3] . Ач ап ехатріе та у  Ье ргорочесі оріітііссі \уєі§Ьі \уіпс1о\у іипсііоп

ТЬе чіцпаі %(і) ЬазесІ оп оріітігесі суєі^Ьі іипсііоп иче, іч соїпраііЬІе \у ііЬ чіцпаі сіеіїпесі іп 
Кесоттешіаііоп П ТХ К  В Т. 1124 апсі Ьач Ьеііег теїгоіо^ісаі ргорегііеч.

Ач аігеасіу тепііопссі іп [3], сотріех чіцпаі [4] та у  Ье аррііесі Гог еуаіиаііоп апсі еоггесііоп оГ сіічіогііопч 
іп рагіісиїаг ичіпц чіпіріе теїЬосІч ач ипіуегчаІ іечі-чіцпаї, іогтиіа іог у/ЬісЬ та у  Ье уугііієп ач

Є 1 -  еочІ̂ Ьо) 21 ± і 8Іп^о»2| . ТЬе ^иеч^іоп аЬоиІ іпПиепсе оГ іЬіч рагатеїег сЬоісе оуєг теїгоіоцісаі

т  -  2 і
2 тТ іп тТ

а ,  = п

чіпс X -
чіп X

X
® - сіечіцпаїюп оі’ сопуоіиііоп.

/т.іх -  3,3755 МИ/.
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а=5.4414.су Ьеге
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512 ; к є 0:5 12,
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8о те  іплесигасіез і и [ЗІ тизі Ье соггесієсі:

1) т  геГегепсе аі (Ье ыЫе іпс1исііп£ \уіпс1о\у Гипсііопз Ьиііі Ьу Каїгег \уіпсіочу іипсііоп тосііі'ісаікт (р,2, 
сої.2) ЕІіе Гогтиіа іог т тизі Ье ехеІиЬесІ;
2) ІЕет ( 1) іп Сопеіияіоп шия! Ье ехсіисіесі;
3) ііет  (2) іп Сопеіияіоп тизі Ье гсрІасеЬ Ьу Го1іо\уіп£ опе: “Рге^иепсу сіигаїіоп іпієгуп] оГ ЕІіе зіпе а псі 
созіпе сотропепіз оГ ЬоїН зідпаїз іп Іезя іЬеп пеесіеіІ Гог сіігесі сопеіияіоп аЬоиі ііч^иепсу сІІяіогііоп іп 
гечиігесі Ьапсі\УІс1іЬ”.

РиПЬег апаїуяія оГ ІТРІ-К. апсі ІТІЬТ Ееяі яі^паіз а11о\Уя Іо таке пехі сопеіияіоп оп іЬеіг с о т  ран я о п аіи! 
еуліиаііоп:

1) ІТС-Я ЕеяЕ $І£паі із геаі уаіиесі апсі ІТІІ-Т яі«па1 із сопіріех, ЬоіЬ зі^паїя аге ециаі ііо т  (Ье роіт  оі 
уіє\у оі’ еуаіиаііоп апсі еоггесЕіоп оГ Ііпеаг сііяЕогІіоп іп ТУ сЬаппеї ЬаяесІ оп тосіегп сотри!аііопаї 
теїЬосія ияіп£ сііясгеЕе Роигіег ЕгапяГогт. Сопяісіегіп£ іуісіє яресігит оГ теапя апсі теїЬосія Тог теаяиге 
апсі еоггесЕіоп оГ сііяіопіопя, іі ія сіеяігаЬІе аізо Ю Ьа\е розяіЬіІііу Ріг еуаіиагіоп оГ сЬяЕогЕіопя \уі(Ь яітріе 
теїЬосія. Іп Еіш сазе ияе оі' геаі уаіиесі яі£паі сіоеяп’ї регшії Ео арріу зисЬ теїЬосія ая “теїЬосі оГ Тоиг 
рЬаяея” {6], огіепіесі Гог ияе оі'сопіріех ЕеяЕ яі^паія.
2) КсаЬуаІиес! яІ£па1 \уая ргорояеЬ Гог ЕНе яакс оГ Ьагс1\саге яітріісіїу. Лі ЕЬе зате (іте іі Іеасія Ео 
есопоту оГ(Ье ріасс іп Гіеісі Ьіапкіп^ іпіегуаі.
3) Сотріех яі^паї ПТІ-Т ія ог^апігесІ іп зисЬ а таппег, ЕЬаі і і ія ЕгапятіЕіесІ іп (Ье опіу ііпе іп 4 
яиЬзеяиепі геаіі^аііопя ЕгапятіїЕесі іп 4 яиЬяедиепі Ггатея, і. е. іп іЬе і’гате іі пеесі ЕЬе зате ріасе аз геаі- 
уаіиесі зІ£пи1.
4} Атопу оіЬег со т  роя і іе ТУ зузіетз (Ьегс із (Ье тозі сгіїісаі а ргоЫет оГ ріасе іог Ееіеіехі апсі оіЬег 
асІсІїЕіопаї іпГогтаїіоп іп 8БСАМ яузіет ЬиЕ сопзісІегіп^ іЬе рояяіЬІе есопоту оГ (Ье ріасе іп ТУ яі^паї 
\уііЬ з ітр 1іГуіп£ (Ье яупсЬготгаЕіоп $і£паІя [7] іЬіз ргоЫет Ьееотез поі зисЬ аеіиаі.
5) Ргециепсу сіигаїіоп іпіегуаі оі’ (Ье зіпе апсі созіпе сотропепіз іп ЬоЕЬ зі^паїз із Іезя (Ьеп пеесіесі Гог 
сіігесЕ сопсіизіоп аЬоиі Ггециепсу (іізЕогЕіоп іп геяиІгесі Ьапс1\УІсІЕЬ.
6) ПТІ-Я яі^паї епегуу із сопсепігаїесі іп іпіегуаі 0, і тАК , ГП4-Т - іп іпіегуаі - / П1.ІХ ; іі теапя. Еііаі
іп сазе оі’ ІТІІ-Я яІ£ііа1 изе Гог еуаіииііоп оі’ сіізіогііоп гпеаяигіп» сггог сіие І і т е  ІітіЕаііоп аі 1 = 0 суоикі 
Ье цгеаіег іЬоиііЬ ргорегЕіез оГ іЬіз $І£па1 аге зисЬ ЕЬаІ [Ьіз тау  Ье сапееіеск Ьсп^іЬя оГ Е\уо яіітаія аге 
арргохітаЕеІу ериак
7) Меігоіо^ісаі ргорегЕіез оГ Ьо(Ь зідпаїз тау  Ье епсЬапсесі Ьу геріасетепі оГ \уіпсіо\у ГипсЕіоп ууіеїі 
яЬо\уп іп ЕаЫс іп [3], апсі епсЬапсесі зідпаїз тау  Ье сотраЕіЬІе \уііЬ сіеітесі іп Кесоттепсіаііопя ГШ-Я 
ВТ.1124 апсі ГШ-Т 1.67.

ІЧіЬІІзЬеи сопяісіегаїіопя аге асіиаі іп соппесііоп усіеЬ §епсга1 Еепсіепеу оГ сЬоІсе Гог зЕапсІапііхаЕіоп 
ипіуегзаі геґегепсе ЕеяЕ яіупаї, \уЬісЬ тау  Ье сЬозеп аз опіу іп (Ье \уогісі.
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