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Rezumat: Tehnologiile video sunt suficient de mature pentru a face posibile noi generaţii de 

aplicaţii video. Scopul acestui articol este acela de a descrie caracteristicile principale ale  

sistemelor de codare multiperspectivă:disponibilitatea conţinutului 3D, uşurinţa în utilizare, 

calitatea experienţei 3D, retrocompatibilitatea cu sistemele 2D.  
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Abstract: Video coding technologies have sufficiently matured to make possible new generation of 

video applications.      The purpose of the  issue is to describe   the key features of the multiview 

video coding systems: availability of the 3D content, the ease of use, the quality of the 3D 

experience, the retrocompatibility with 2D systems. 
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INTRODUCERE 

      

Sistemele actuale 3D HDTV utilizează un 

tip nou de codare , denumit MVC, care este o 

extensie a formatului H.264/MPEG-4 AVC 

dezvoltat în colaborare de grupurile MPEG şi 

VCEG, care permite o codare eficientă a celor  

două fluxuri HD necesare pentru codarea 3D 

plus informaţia de adâncime care conferă 

senzaţia de spaţialitate. Fluxurile MVC trebuie 

să fie compatibile înapoi cu sistemele clasice 

2D, astfel încât un material codat MVC să poată 

fi vizionat şi pe sisteme de afişare 2D clasice. 

 
 

Fig.1  Secvenţă video captată simultan de n 

camere 

 

Secvenţele video multiperspectivă, 

captate cu camere multiple, ca în figura 1, 

conţin o multitudine de dependenţe statistice 

deoarece aceeaşi scenă este captată simultan de 

n camere video. Mai mult decât atât, 

combinarea temporală multiperspectivă şi inter-

cadre stă la baza unei codări eficiente MVC. 

Formatul MVC include un flux principal de 

cadre 2D AVC, numit vedere de bază, şi un flux 

secundar numit vedere dependentă. Împreună, 

acestea formează structura cadrelor 3D. 

 
Fig.2 Structura cadrelor pentru codarea 

3D  

  

 Aşa cum s-a menţionat, fluxurile MVC 

sunt compatibile înapoi cu standardul 
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H.264/AVC care permite echipamentelor 2D să 

redea conţinutul fluxurilor video stereoscopice. 

Acestea vor reda doar conţinutul fluxului 

principal, ignorând informaţia conţinută în 

fluxul secundar (vederea dependentă), aşa cum 

se poate observa în figura 2 ce prezintă 

structura cadrelor în cazul codării 3D. Formatul 

MVC este foarte eficient, fluxul secundar 

adaugând fluxului total 3D un aport de 50% în 

ceea ce priveşte rata de bit. Specificaţiile 3D 

HDTV sunt conţinute în specificaţiile Blu-Ray 

3D, care defineşte un număr limitat de 

dimensiuni şi frecvenţe de cadre comparativ cu 

standardul Blu-Ray 2D: 

 1920x1080 @ 23,976 cps progresiv 

 1280x720 @ 59,94 cps progresiv 

 1280x720 @ 50 cps progresiv 

  Reamintim că Blu-Ray este standardul 

de stocare ce succede DVD-ului clasic, cu 

capacităţi de stocare de 25/50 GB per disc 

(simplu/dublu strat). De asemenea, se poate 

mixa conţinut 2D/3D pe un singur disc. 

Indiferent de codorul utilizat, vom avea nevoie 

de 2 fluxuri HD – unul ce conţine vederea 

pentru ochiul stâng şi altul pentru ochiul drept. 

Rezultatul codării va consta în trei fişiere. Unul 

conţine fluxurile principal şi secundar codate 

împreună, iar celelalte două conţin fluxul 

principal respectiv, secundar codate individual 

pentru situaţii ce necesită compatibilitate. 

Sistemele 3D-HDTV au o frecvenţă a cadrelor 

de minim 120 Hz.  

 

1. TEHNOLOGII UTILIZATE ÎN 

SISTEMELE MVC 

 

Conform [5], modalităţile de creare a unei 

scene 3D în termeni de rată de bit şi capabilităţi 

de randare 3D sunt: 

 

 2D + Profunzime, combinaţie 

specificată prin standardul ISO/IEC 23002-3 

(referit şi ca MPEG-C partea a-3-a), ce are 

avantajul de a fi compatibilă cu dispozitivele şi 

sistemele de codare mai vechi 

 Codarea MVC, specificată prin 

ISO/IEC 14496-10| ITU-T Recomandarea 

H.264 ce suportă codarea directă multi-

perspectivă şi exploatează redundanţele inter-

cadre pentru a reduce rata totală de biţi care este 

direct proporţională cu numărul de perspective 

(unghiuri de filmare).  

Standardul 3D video se adresează unui 

set larg de dispozitive de afişare care include 

reprezentarea codată multiperspectivă precum şi 

informaţia de profunzime; aceasta poartă 

numele de FTV şi permite funcţionarea 

multiperspectivă şi generarea de unghiuri de 

captare a imaginii potrivite pentru unităţi de 

afişare auto-multiscopice. În figura 3 este 

prezentat un sistem FTV care transmite 

informaţia multi-perspectivă şi informaţia de 

profunzime. Conţinutul video poate fi produs 

folosind un sistem multi-cameră, camere video 

pentru profunzime, sau dispozitive de conversie 

2D-3D. La receptor, semnalul de profunzime 

reconstruit trebuie ajustat astfel încât să 

proiecteze semnalul 3D în mod corect pe o 

varietate de unităţi de afişare. 
 

 
 

Fig.3 Sistem FTV şi formatul datelor [5] 

 

Conform [2], calitatea subiectivă a imaginii 

reconstruite produsă de algoritmii de codare 

MVC este bună dar există artefacte pe imaginea 

reconstruită care sunt mai vizibile dacât în cazul 

unităţilor de afişare monoscopice.Un parametru 

important în studiul codării stereoscopice, 

reliefat în [2], este disparitatea. Datorită 
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perspectivei diferite, acelaşi punct din obiectul 

sursă va fi mapat în coordonate diferite în 

imaginile stângă şi dreaptă. Disparitatea constă 

în diferenţa dintre aceste coordonate. Trei 

abordări sunt utilizate pentru a coda secvenţe 

stereoscopice: bazate pe blocuri de imagine, pe 

obiect, sau hibride. Codarea pe bază de blocuri 

are avantajul simplităţii şi robusteţii, permiţând 

implementări hardware, dar calitatea subiectivă 

a imaginii reconstruite la rate de bit mici este 

inacceptabilă. Schemele de codare bazate pe 

obiect furnizează o mai bună reprezentare a 

scenelor dar necesită faze complexe de analiză a 

segmentării scenei şi de estimare a structurii şi 

deplasării acesteia. Un sistem predictiv de 

codare a imaginilor stereoscopice va include 

estimarea şi compensarea disparităţii, 

transformarea şi cuantizarea, precum şi codarea 

entropică. 
 

 

2. APLICAŢII ALE 

SISTEMELOR 3D-HDTV 

 

 Codarea video stereoscopică este 

suportată de tehnologia MPEG-2 cu profilul 

multiperspectivă ce permite transmiterea a două 

fluxuri video. Aplicaţia de bază  a codorului 

MPEG-2 multiperspectivă este televiziunea 

stereoscopică. 

Factorii cheie care influenţează 

răspândirea sistemelor 3D-HDTV sunt: a) efort 

mic de vizionare; b) disponibilitatea 

conţinutului 3D; c) compatibilitatea cu 

infrastructura existentă, d) extinderea 

portofoliului de aplicaţii şi e) rolul codării MVC 

[1]. 

a) Confortul de vizionare este, 

poate, cel mai important factor de luat în seamă, 

care poate aduce succesul sau insuccesul unei 

tehnologii video. Experienţa 3D-TV este 

diferită de experienţa vizionării unui film 3D, 

deoarece utilizatorii tind să urmărească 

programele TV fără pauze, sau cu pauze la 

intervale mari ceea ce induce un disconfort dacă 

ecranele sunt de tip pasiv (anaglif) ceea ce 

impune purtarea de ochelari pentru obţinerea 

efectului 3D. Chiar şi ecranele de ultimă 

generaţie, autostereoscopice, ce nu necesită 

purtarea de ochelari, au limitări în ceea ce 

priveşte unghiul de vizionare şi nu sunt potrivite 

pentru vizionare pe perioade lungi. 

b) Disponibilitatea conţinutului 

media 3D este un alt factor important în 

asigurarea succesului tehnologiilor 3D. Este 

mult mai dificil pentru studiourile de film şi TV 

să producă materiale 3D datorită schimbării 

întregii aparaturi, sau, în cel mai fericit caz, al 

măririi numărului de camere video cu care se 

face preluarea  de imagini. Deoarece 

majoritatea emisiunilor şi filmelor sunt 

actualmente 2D, mult mai economică este 

conversia 2D-3D, făcând în acest fel disponibile 

în 3D şi arhive de filme sau emisiuni. 

c) Compatibilitatea cu 

infrastructura existentă . Industria TV şi 

video este actualmente într-un proces de 

migrare de la formatul analogic SD la formatul 

digital HD. Introducerea transmisiilor 3D se va 

face, probabil, după migrarea la tehnologiile 

digitale şi HDTV. Deoarece o transmisie HDTV 

ajunge la o rată de transfer de aproximativ 28 

Mbps pentru rezoluţia de 1920x1080i, pentru o 

transmisiune 3D-HDTV se ajunge la o rată de 

bit de  aproximativ 45 Mbps. Infrastructura în 

bandă largă existentă actualmente nu permite în 

mod uzual rate de bit susţinute la această 

valoare. 

d) Extinderea portofoliului de 

aplicaţii, de la video şi televiziune 3D la 

aplicaţii 3D pe dispozitive mobile, aplicaţii de 

telemedicină şi cele legate de cercetarea 

ştiinţifică. 

e) Rolul codării MVC. 

Tehnologiile de codare video 3D au revenit în 

actualitate odată cu standardizarea MVC de 

către comitetul MPEG [6]. Scopul MVC este 

acela de a permite codarea multiplelor fluxuri 

video ce corespund diferitelor unghiuri de 

filmare, lăsând la latitudinea utilizatorului 

libertatea de alegere a unghiului de vizualizare. 

Pentru acest lucru trebuie dezvoltate tehnologii 

noi de codare care să exploateze redundanţele 

existente între planurile multiple pentru a obţine 
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o rată de compresie ridicată la o calitate 

acceptabilă.    

  

 

 

 

 

3. CONCLUZII 
 

Compatibilitatea tehnologiei 3D cu 

sistemele actuale este un factor important ce nu 

trebuie neglijat. Răspândirea tehnologiei poate 

fi privită întocmai ca migrarea televiziunii de la 

alb-negru la color, unde compatibilitatea cu 

sistemele deja existente trebuia să fie menţinută. 

Un obiectiv major al sistemelor video 3D este 

alinierea tehnologiei cu multitudinea de tipuri 

de dispozitive de afişare, mărimi ale acestora şi 

preferinţe de utilizare. Acest lucru include şi 

posibilitatea de reglare a vederii de bază pentru 

ajustarea percepţiei de profunzime, în scopul 

evitării oboselii şi disconfortului provocat de 

vizionarea îndelungată. Deoarece este greu de 

procesat volumul foarte mare de date ce provine 

de la mai multe camere de luat vederi şi 

constrângerilor ce ţin de costurile producţiei 

video şi limitărilor date de canalul de 

transmisie, pe viitor, direcţiile de cercetare în 

domeniul 3D se vor focaliza pe găsirea unor noi 

formate de înaltă definiţie care să necesite un 

volum de date pentru procesare mult mai mic, 

de exemplu semnal video stereoscopic şi de 

profunzime. De asemenea, se va îmbunătăţi 

calitatea dispozitivelor de afişare auto-

stereoscopice care să nu necesite purtarea de 

dispozitive  optice de vizionare (ex. ochelari), 

de către utilizatori. 

 
 

Acronime 

 
AVC    – Advanced Video Coding 

FTV     – Free-viewpoint TV 

HDTV  – High DefinitionTelevision 

MVC    – Multi-View Video Coding  

 

 

 

 

Bibliografie 
 

[1]   Hari Kalva, Lakis Christodolou, Liam 

Mayron, Oge Marques, Borko Furht, 

Challenges and opportunities in video coding 

for 3D TV, 1-4244-0367-7/06, ICME, 2006 

[2] G. Triantafyllidis, N. Grammalidis, 

M.G. Strintzis, Coding of stereoscopic and 3D 

images and video, Informatics and Telematics 

Institute, Thessaloniki, Greece 2009 

[3] Merkle, P., Muller, K., Smolic, A., 

Wiegand, T., Efficient Compression of Multi-

View Video Exploiting Inter-View 

Dependencies Based on H.264/MPEG4-AVC, 

Multimedia and Expo, 2006 IEEE International 

Conference, pp.1717-1720, 9-12 July 2006 

[4]  Smolic, A., Kauff, P., Interactive 3-D 

Video Representation and Coding 

Technologies,  Proceedings of the IEEE , 

vol.93, no.1, pp.98-110, Jan. 2005 

[5]  Aljoscha Smolic, International 

Organisation for Standardisation, Coding of 

Moving Pictures and Audio, Introduction to 

Multiview Video, January 2008, Antalya, 

Turkey  

 [6]  International Organisation for 

Standardisation, Coding of  Moving Pictures 

and Audio, Introduction to 3D Video, May 

2008, Archamps, France 

 [7] International Organisation for 

Standardisation, Coding of Moving Pictures and 

Audio, Vision on 3D Video, February 2009, 

Lausanne, Switzerland 

 
 
 

 

 


