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Dare Mušič [dare.music@gmail.com] 
 
 
 
Zadeva: odgovor na vaš e-mail z dne 19.03.2009     Ljubljana, 25.03.2009 
 
 
 
Spoštovani g. Mušič, 
zahvaljujem se vam za vaše pripombe v zvezi s predvajanjem programov v 16:9 formatu slike na TVS.  
 
Priznati moram, da se s povečevanjem obsega produkcije naših oddaj v 16:9 formatu slike, povečuje tudi 
število pripomb naših gledalcev, pri čemer še vedno prevladujejo pripombe uporabnikov 4:3 televizorjev., 
ki iz različnih vzrokov negodujejo zaradi produkcije naših programov v 16:9 formatu slike, veliko manj pa 
je pripomb, kakršne so vaše, ki podpirajo in pričakujejo še hitrejši napredek na tem področju.  
 
Nesporno dejstvo je, da se vse TV postaje pospešeno preusmerjajo na produkcijo TV programov v 
širokem 16:9 formatu slike in da v trgovinah skorajda ni več na voljo klasičnih 4:3 televizorjev. Tega se 
zavedamo tudi na RTVS, zato postopoma prehajamo na produkcijo lastnega programa v 16:9 formatu 
slike standardne ločljivosti, v zadnjem času pa tudi v tehnologiji visoke ločljivosti (High Definition), ki jo v 
omejenem obsegu (Ljubljana z okolico) poskusno že oddajamo tudi na RTVS. Produkcijo oddaj v 16:9 
formatu slike od nas že dolgo zahtevajo tudi mednarodne koprodukcije in sodelovanje s tujimi TV 
postajami, kjer je 16:9 format slike absolutni predpogoj za sodelovanje, saj za preživeti 4:3 format slike 
niti slišati nočejo več. Če k temu dodamo še naglo uveljavljanje TV visoke ločljivost (HDTV) v svetu, kjer 
je 16:9 format slike sploh edini format slike je jasno, da je produkcija oddaj v 16:9 formatu slike tudi s 
stališča dolgoročne arhivske vrednosti naših oddaj najboljša možnost. 
 
Vse to so razlogi, zaradi katerih lahko že danes v programih TVS vidite vrsto tujih in lastnih programov, ki 
so že posneti v 16:9 formatu slike. Pri nakupih in prenosih vseh zvrsti tujih programov prioritetno 
nabavljamo in prevzemamo oddaje v 16:9 formatu slike, pri lastnih programih pa v skladu z možnostmi in 
v skladu z vnaprej določeno prioriteto ter z upoštevanjem arhivske vrednosti oddaj, pospešeno 
prehajamo na produkcijo in trajno arhiviranje oddaj v 16:9 formatu slike.  
 
V zadnjih letih so v 16:9 formatu slike posneti in arhivirani skorajda vsi naši dokumentarni filmi, Portreti, 
Feljtoni, Mednarodna obzorja, Dosjeji, izobraževalne serije, vsi igrani filmi in nadaljevanke, koprodukcije s 
Filmskim skladom, državne proslave, pomembnejše kulturne proslave, nekatere dobrodelne prireditve, 
nekateri koncerti resne glasbe, operne predstave in koncerti zabavne glasbe, videospoti, večje zabavno-
glasbene prireditve (npr. EMA, Slovenska popevka, Slovenska polka in valček), nekatere studijske 
razvedrilne oddaje (npr. Zvezde pojejo, Spet doma, Na zdravje), nekatere oddaje informativnega 
programa (npr. EU utrinki, po novem tudi Polnočni klub in Omizje,), vse večje športne prireditve v 
Sloveniji (npr. Zlata lisica, Vitranc, Planica, tekme nogometne reprezentance, ...), Slovenski magazin itd.  
 
Zaradi omejenih in izjemno visokih investicijskih sredstev, ki so potrebna za digitalizacijo celotnega 
oddajniškega omrežja in za zamenjavo obstoječe “4:3” tehnologije s “16:9 SD” in s “16:9 HD” 
tehnologijo, pa je prehod dejansko počasnejši kot bi si na RTVS želeli. Nenazadnje bi bila neselektivna 
zamenjava celotne, drage in še delujoče “4:3” tehnološke opreme tudi neracionalna.  
 
Toliko o trenutnem obsegu produkcije oddaj RTVS v 16:9 formatu slike, problem predvajanja 16:9 oddaj 
v 16:9 formatu slike pa je nekoliko bolj zapleten. Ker iz vaših pripomb lahko razberem, da vas to področje 
še posebej zanima, si bom v nadaljevanju dovolil nekoliko podrobnejše pojasnilo. 
 
Res je, da RTVS oddaj, ki so narejene v 16:9 formatu slike, še ne predvaja v širokem 16:9 formatu, 
temveč jih za predvajanje pretvarja v ožji 4:3 format slike. Zaradi tega, navidez nelogičnega početja, ki 
ga uporabniki 16:9 televizorjev ne razumejo in ne odobravajo, smo pogosto tarča neupravičenih kritik.  
 
Seveda bi si ravno na RTVS prvi in najbolj želeli vse oddaje, ki so posnete v širokem 16:9 formatu slike, 
tudi predvajati v širokem 16:9 formatu slike, saj bi bilo to za RTVS najenostavneje in najceneje, prihranili 
bi si veliko dodatnega dela, 16:9 slika na 16:9 televizorjih pa bi bila najkvalitetnejša. Nenazadnje to od 
nas pričakujejo tudi vse številnejši in praviloma zahtevnejši uporabniki 16:9 televizorjev. 
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Tehničnih ovir na strani RTVS ni, so pa na strani tistih gledalcev, ki naše programe spremljajo na starejših 
4:3 televizorjih, ki širšo 16:9 sliko stisnejo in geometrijsko popačijo, če njihovi 4:3 televizorji nimajo 
možnosti ročne ali avtomatske korekcije (za 4:3 TV preširoke) 16:9 slike ali pa gledalci teh korekcij ne 
znajo (kot npr. moja mama) ali ne želijo uporabljati vsakič, ko se spremeni format slike neke oddaje. 
 
Skica: Slika v 16:9 formatu na 4:3 in 16:9 TV ekranu (brez korekcije na televizorju) 

 
 
Ker se za produkcijo in predvajanje TV programov, ki jih naši gledalci spremljajo tako na 4:3 televizorjih 
kot tudi na 16:9 televizorjih, uporabljata dva različna osnovna formata slike (klasični 4:3 format slike in 
širši 16:9 format slike), moramo pri produkciji in predvajanju upoštevati veljavna pravila in osnovne 
zakonitosti, ki jih skušam v nadaljevanju poenostavljeno pojasniti s skicami in kratkimi komentarji. 
 
1. Pri enaki višini slike, je 16:9 format (okvir) slike za tretjino širši od 4:3 formata (okvirja) slike  
 
 
Opomba: 
Zaradi lažje medsebojne 
primerjave širine slike, se 4:3 
format slike pogosto označuje 
tudi kot 12:9 format slike 
(4/3=12/9).   
 
 
 
Razlika v širini 4:3 in 16:9 formata slike je osnovni vir številnih težav, ki pri produkciji in predvajanjuTV 
programov v 4:3 in 16:9 formatu slike, zahtevajo celo vrsto nujnih kompromisov. 
 
 
2. 16:9 format slike je namenjen prikazovanju na 16:9 TV ekranu in je preširok za 4:3 TV ekran. 

 
 
3. Ožji 4:3 format slike je namenjen prikazovanju na 4:3 TV ekranu in je prozek za široki 16:9 TV ekran 

 

Slika: 16:9 Anamorfna 16:9 slika Anamorfna 16:9 slika 
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4. Če format slike in format TV ekrana nista enaka, bo slika na TV ekranu popačena (anamorfna) 
Klasični 4:3 TV je namenjen in prilagojen pravilnemu prikazu slike v 4:3 formatu, sliko v širšem  
16:9 formatu pa stisne in geometrijsko popači (če nima vgrajene možnosti korekcije 16:9 slike)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5. Če format slike in format TV ekrana nista enaka, bo slika na TV ekranu popačena (anamorfna) 
Široki 16:9 TV je namenjen in prilagojen pravilnemu prikazu slike v širokem 16:9 formatu, sliko v 
ožjem 4:3 formatu pa raztegne in geometrijsko popači (če ne uporabimo korekcije slike). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

6. Zaradi pravila, da mora biti format slike enak formatu TV ekrana, mora biti vsaka posamezna TV 
oddaja v celoti narejene le v enem od obeh osnovnih formatov slike (v 4:3 ali v 16:9 formatu slike). 
 
V oddajah, ki so narejene v 16:9 formatu slike, ne smemo uporabiti posnetkov (insertov), ki so v 4:3 
formatu slike. Vse morebitne inserte, ki so v 4:3 formatu slike (npr. arhivski posnetki), moramo zato 
prej obvezno pretvoriti v 16:9 format slike. 
V oddajah, ki so narejene v 4:3 formatu slike, ne smemo uporabiti posnetkov, ki so v 16:9 formatu 
slike. Vse inserte, ki so v 16:9 formatu slike, pa moramo prej obvezno pretvoriti v 4:3 format slike. 
 
Posledice uporabe dveh različnih formatov znotraj ene oddaje na 4:3 in 16:9 TV ekranu ponazarjajo 
skice. Napaka se občasno dogaja vsem TV postajam, tudi nam, gledalce pa zelo moti. Pri oddajah v 
16:9 formatu najpogosteje nastane pri uporabi arhivskih 4:3 posnetkov.  

Geometrijsko popacena 16:9 slika16:9 slika16:9 slika

4:3 TV

Geometrijsko popacena 4:3 slika4:3 slika

16:9 TV

Nepravilna uporaba dveh formatov slike v eni oddaji - mešanje 16:9 in 4:3 formata slike

16:9 4:3 16:94:3 

Stisnjena slika 16:9Stisnjena slika 16:9Pravilna slika 4:3Pravilna slika 4:3 Pravilna slika 4:3Pravilna slika 4:3Stisnjena slika 16:9Stisnjena slika 16:9

Slika na 4:3 TV ekranu

Slika na 16:9 TV ekranu

Pravilna slika 16:9Pravilna slika 16:9Pravilna slika 16:9Pravilna slika 16:9 Razširjena slika 4:3Razširjena slika 4:3 Razširjena slika 4:3Razširjena slika 4:3
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7. Vsi široki 16:9 TV sprejemniki imajo možnost korekcije ožjega 4:3 formata slike. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
8. Samo novejši 4:3 televizorji imajo možnost korekcije širokega 16:9 formata slike,  

starejši 4:3 televizorji te možnosti nimajo 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Dejstvo je, da bi RTVS lahko že danes oddajala programe v 16:9 formatu slike, tudi preko obstoječega 
analognega omrežja, celo z dodatno informacijo o formatu slike (4:3 ali 16:9), ki bi na 4:3 in 16:9 TV 
ekranih samodejno sprožila najprimernejšo nastavitev 16:9 slike na 4:3 TV ekranu in 4:3 slike na 16:9 TV 
ekranu. Takšno informacijo (WSS) “razumejo” vsi 16:9 televizorji, žal pa jo “ne razume” večina starejših 
4:3 televizorjev (WSS=Wide Screen Signalling).  
 
Če bi RTVS preko analognega omrežja oddajala programe v širokem 16:9 formatu slike, bi imela večina 
“4:3 gledalcev” na 4:3 TV ekranih stisnjeno in geometrijsko popačeno (anamorfno) 16:9 sliko, vsi “16:9 
gledalci” pa na 16:9 TV ekranih najkvalitetnejšo možno 16:9 sliko.  
 
Takšne diskriminacije gledalcev pa si RTVS ne more in ne sme dovoliti, saj je delež 4:3 televizorjev v 
Sloveniji še vedno 75% (naročnik raziskave RTVS, izvajalec INTERSTAT, nov. 2008-jan. 2009). Naloga in 
obveznost RTVS je, da ne glede na število, vrsto in starost televizorjev, vsem gledalcem pošilja TV 
programe v primernem formatu slike, ki ga bodo lahko brez večjih težav gledali na 4:3 in na 16:9 
televizorjih.  
 
Za predvajanje moramo zato 16:9 format slike pretvoriti v 4:3 format slike, ki je edini primeren za 
najstarejše 4:3 televizorje. Poenostavljeno lahko rečemo, da 4:3 format slike uporabljamo kot “prenosni 
medij” za prenos 16:9 formata slike do 4:3 in 16:9 televizorjev.  
 
Pretvorbo (konverzijo) 16:9 formata slike v 4:3 format slike ali 4:3 formata slike v 16:9 format slike 
naredimo s konverterjem formata slike.  
 
Konverzija formatov slike je nujno potrebna in ena od najpogostejših ter najzahtevnejših faz dela pri 
uporabi različnih formatov slike pri produkciji in predvajanju TV programov. Osnovna zahteva za 
kvalitetno pretvorbo formata slike je, da slika po pretvorbi ni geometrijsko popačena (anamorfna). Ker se 
formata slike 4:3 in 16:9 po širini močno razlikujeta, je to zahtevo nemogoče izpolniti brez delne izgube 
slike ali delne izgube pokritosti TV ekrana s sliko. 
 
Za konverzijo (pretvorbo) 16:9 formata slike v 4:3 format slike so na voljo tri različne možnosti, od 
katerih nobena ni idealna, vse tri so kompromisne, vsaka ima svoje prednosti in slabosti, vse nekoliko 
poslabšajo kvaliteto slike, vse pa našim gledalcem omogočajo spremljanje geometrijsko pravilne 
(nepopačene) slike v 16:9 formatu na 4:3 TV ekranih in slike v 4:3 formatu na 16:9 TV ekranih. 
 
Zato je izbira ustrezne konverzije, za katero se odločimo na RTVS, izjemno pomembna. Praviloma je 
odvisna od vsebine in kompozicije 16:9 slike ter položaja in velikosti elementov grafike v izvirni 16:9 sliki.  
 

Celotna 16:9 slika na 4:3 TV

4:3 TV

16:9 slika

Celotna 4:3 slika na 16:9 TV

16:9 TV

4:3 slika
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Napačna izbira načina konverzije zlahka privede do rezanja bistvenega dela vsebine 16:9 slike in grafike 
na levi in desni strani ali slabše čitljivosti grafike (npr. športni rezultati) na 4:3 TV zaslonu. Ne glede na 
izbrano vrsto konverzije, pa smo zelo pogosto deležni številnih pripomb ne le naših gledalcev, temveč tudi 
sodelavcev znotraj RTVS, ki nujnih kompromisov ne razumejo ali ne sprejemajo.  
 
Zaradi lažjega razumevanja prednosti in slabosti vseh treh možnih konverzij za pretvorbo širokega 16:9 
formata slike v ožji 4:3 format slike, so v nadaljevanju opisane vse tri možne konverzije. 
 

(A) Prva možnost konverzije 16:9 formata slike v 4:3 format slike je 
       konverzija v t.im. 16:9 Letterbox format slike 
 
Princip konverzije: izvirno sliko v širokem 16:9 formatu pomanjšamo na 
širino 4:3 (=12:9) formata slike, nastalo praznino pa konverter zapolni s 
črnim robom nad in pod sliko. Dobimo 4:3 format slike, primeren za 4:3 
TV, ki ima “vgrajeno” celotno, a pomanjšano 16:9 sliko, s črnim robom 
nad in pod sliko. To obliko 4:3 formata slike imenujemo “16:9 Letterbox”.  
 
Prednosti in slabosti 16:9 Letterbox slike za uporabnike 4:3 televizorjev: 
 
Največja prednost te konverzije je, da je edina, ki v 4:3 formatu slike 
ohrani celotno vsebino, format in kompozicijo izvirne 16:9 slike ter vso 
grafiko v 16:9 sliki. Ta način konverzije 16:9 formata slike v 4:3 format 
slike je zato v svetu in na RTVS daleč najpogosteje uporabljen. 
 
Slabost te konverzije je, da se izvirna 16:9 slika pri pretvorbi pomanjša za 
25% (12/16=0,75), za toliko pa se pomanjšajo tudi vsi grafični elementi v 
sliki, ki so zaradi tega težje čitljivi na 4:3 TV ekranih.  
 
Druga slabost so črni robovi nad in pod pomanjšano 16:9 sliko na 4:3 TV 
ekranu, ki nekatere gledalce motijo, saj pokrivajo 25% površine 4:3 TV 
ekrana, slika pa le 75% 4:3 TV ekrana. 
 
 

Prednosti in slabosti 16:9 Letterbox slike za uporabnike 16:9 televizorjev: 
 
Ta konverzija je za uporabnike 16:9 televizorjev daleč najprimernejša, ker ohrani celotno vsebino, format 
in kompozicijo izvirne 16:9 slike ter vso grafiko v 16:9 sliki. Gledalec torej vidi vso izvirno 16:9 sliko. 
 
Ker je 16:9 Letterbox format dejansko 4:3 format slike, 16:9 televizor to sliko raztegne na celotno širino 
16:9 TV ekrana (glej točko 5). Dobimo popačeno (anamorfno), razvlečeno sliko, s črnim robom nad in 
pod sliko. Ker imajo že vsi 16:9 televizorji vgrajeno možnost korekcije slike, lahko gledalci takšno 
raztegnjeno sliko popravijo z nastavitvijo na 4:3 format slike. Dobijo 16:9 sliko, ki je na 16:9 TV ekranih 
pomanjšana in z vseh strani obdana s črnimi robovi, ki prekrivajo 43% zaslona, slika pa le 57% TV 
zaslona. 
Z uporabo ZOOM funkcije lahko sliko nato še povečajo na celotno širino TV ekrana, s čimer dobijo 16:9 
sliko, ki je popolnoma enaka posneti izvirni 16:9 sliki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaradi povečave 16:9 Letterbox slike, pa je končna 16:9 slika opazno slabša, kot če bi gledalcem pošiljali 
sliko v izvirno posnetem 16:9 formatu.  
Za uporabnike 16:9 TV je osnovna nelogičnost te konverzije namreč že v tem, da izvirno sliko v 16:9 
formatu na RTVS najprej pomanjšamo na 4:3 format slike (16:9 Letterbox), tega pa je nato potrebno na 
16:9 televizorju povečati nazaj na 16:9 format slike. Do izgube kvalitete izvirne 16:9 slike pride dvakrat-
najprej pri konverziji formata slike, nato pa še pri povečavi slike na 16:9 TV ekranu. 

Izvirna slika = 16:9

16:9 Letterbox

Konverzija v ožji 
4:3 format

AA

Nastavitev: 4:3 Nastavitev: ZOOM

16:9 LB Anamorfni

Brez korekcije

16:9 LB Post Stamp 16:9
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 (B) Druga možnost konverzije 16:9 formata slike v 4:3 format slike je 
        konverzija v t.im. “polni” 4:3 format slike.  
 
Princip konverzije: Izvirni 16:9 sliki na levi in desni strani odrežemo tolikšen 
del slike, da slika po širini ustreza širini ožjega 4:3 (=12:9) formata slike.  
 
Dobimo sliko v “polnem” 4:3 formatu slike, primerno za 4:3 TV ekran, brez 
črnih robov, ki pa ji manjka skupno 25% izvirno posnete 16:9 slike (po 
12,5% na levi in desni strani). To obliko 4:3 formata imenujemo “polni” 4:3 
format slike.  
 
Prednosti in slabosti polnega 4:3 formata slike za uporabnike 4:3 TV: 
 
Prednost te konverzije za uporabnike 4:3 televizorjev je v tem, da je celoten 
4:3 TV ekran pokrit s sliko (ni črnih robov), grafični elementi pa so večji in 
lažje berljivi kot pri 16:9 LB sliki (če seveda niso odrezani). 
 
Največja slabost tega načina konverzije pa je, da odreže 25% izvirno 
posnete 16:9 slike, poleg tega uniči kompozicijo slike, čemur ostro 
nasprotujejo režiserji in snemalci, v zadnjem času pa tudi vse več naših 
gledalcev. Če so v odrezanem delu slike ljudje ali grafični elementi (npr. 
športni rezultati), jih na 4:3 in 16:9 TV ekranu seveda ne vidimo več v celoti 
(glej primer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta način konverzije je še posebej neprimeren za konverzijo izjemno širokih Cinemascope filmov v 4:3 
format slike, kjer izgubimo skupno več kot 40% izvirno posnete CS slike (po 20% na levi in desni strani).  
 
Prednosti in slabosti polnega 4:3 formata slike za uporabnike 16:9 televizorjev: 
 
Za uporabnike 16:9 televizorjev je opisana konverzija 16:9 slike v “poln” 4:3 format slike zagotovo daleč 
najslabša, najmanj primerna in najmanj logična možnost, zato se je tudi na RTVS praviloma izogibamo.  
 
Slabosti te konverzije v “polni” 4:3 format slike najbolj čutijo praviloma zahtevnejši uporabniki dražjih in 
širših 16:9 televizorjev, ker jim s to konverzijo popolnoma onemogočimo prikaz izvirno posnete 16:9 slike 
na njihovih 16:9 televizorjih. Namesto izvirne in široke 16:9 slike, jim namreč pošiljamo sliko v 4:3 
formatu, ki po širini vsebuje le še 75% izvirno posnete 16:9 slike. 
 
Ker 16:9 televizor sliko v 4:3 formatu raztegne na celotno širino 16:9 TV ekrana (glej točko 5), dobimo 
najprej popačeno (anamorfno), geometrijsko deformirano sliko. Ker imajo vsi 16:9 televizorji že vgrajeno 
možnost korekcije slike, lahko gledalci takšno raztegnjeno sliko popravijo z nastavitvijo na 4:3 format 
slike. Dobijo 16:9 sliko, ki pokriva le 75% 16:9 TV ekrana, na levi in desni strani slike pa sta dva črna 
pasova, ki prekrivata 25% zaslona. Takšno sliko imenujemo 4:3 Pillarbox (angl. Pillar=steber). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ZOOM funkcijo lahko gledalci to sliko še povečajo na celotno širino TV ekrana, pri tem pa izgubijo še 
dodatnih 25% slike-tokrat še po višini. Na koncu na 16:9 TV ekranu vidijo le še 56% od izvirne 16:9 slike 

Izvirna slika = 16:9

4:3

Konverzija v ožji 
4:3 format

BB

Odmevi TVS: Slika 4:3

Slika 4:3 iz 16:9 slike ZDF

Grafika v 16:9 formatu (biatlon)

Slika 16:9

Grafika v 4:3 izrezu (biatlon)

Slika 4:3 (TVS)

4:3 Pillarbox 16:9

Nastavitev: 4:3 Nastavitev: ZOOMBrez korekcije

4:3 Anamorfni
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(25% izvirne 16:9 slike po širini se izgubi 
pri konverziji v “polni” 4:3 format, dodatnih 
25% po višini pa še s povečavo 4:3 slike na 
celotno širino 16:9 TV ekrana-govorimo o 
dvojni konverziji izvirne 16:9 slike!  
 
Slika, ki jo na koncu na 16:9 TV ekranu vidi 
doma gledalec, nima več prav veliko 
skupnega z izvirno posneto 16:9 sliko, 
močno pa se poslabša tudi njena kvaliteta, zelo pogosto pride tudi do “rezanja” glav nastopajočih, 
rezanja zgornjega ali spodnjega dela grafike, izgube ene od dveh vrstic podnapisov, logotipa TV SLO in 
do nepotrebnega povečanja grafičnih elementov v sliki. 
 
Mnogi gledalci se zato upravičeno sprašujete, čemu na RTVS sploh snemamo oddaje v 16:9 formatu, če 
jih potem z rezanjem 16:9 slike predvajamo v “polnem” 4:3 formatu. V tem smislu je moč razumeti tudi 
mnenje številnih naših gledalcev, da (še) nima smisla kupovati 16:9 televizorja(!) in njihove očitke, da s 
takšnim načinom pretvorbe 16:9 formata slike v 4:3 format slike, prav RTVS najbolj zmanjšuje interes 
njenih gledalcev za nakup sodobnih 16:9 televizorjev, posledično pa tudi napredek.  
 
 

(C) Tretja možnost  konverzije 16:9 formata slike v 4:3 format slike je 
        konverzija v t.im. 14:9 Letterbox format slike 
 
Osnovni namen te kompromisne konverzije je zmanjšati največje slabosti 
prvih dveh konverzij predvsem uporabnikom 4:3 televizorjev.  
 
Nastala je na pobudo angleške BBC, danes pa jo za predvajanje 16:9 
programov na analognem oddajniškem omrežju uporabljajo tudi številne 
druge TV postaje (NGC, Animal, BBC Prime, Travel....) 
 
Princip konverzije: izvirno sliko v 16:9 formatu najprej pomanjšamo na 
nekoliko ožji 14:9 format slike, nato nastali 14:9 sliki na levi in desni strani 
odrežemo tolikšen del slike, da po širini ustreza 12:9 (=4:3) formatu slike, 
nastalo praznino pa konverter nadomesti s črnim robom nad in pod sliko.  
 
Dobimo 4:3 format slike z ozkim črnim robom nad in pod sliko, v katerem 
je 16:9 slika sedaj v 14:9 formatu slike, pri katerem na levi in desni strani 
manjka le po 6% izvirne 16:9 slike (skupno 12,5%),.  
 
Konverzija v 14:9 Letterbox ohrani 88% izvirne 16:9 slike, črn rob nad in 
pod 14:9 sliko je na 4:3 TV ekranu komajda opazen in bistveno manj 
moteč kot pri prvem načinu konverzije (v 16:9 Letterbox).  
 
Slika pokriva večjo površino ekrana (87,5%), črna robova pa skupaj le 
12,5% 4:3 TV ali 16:9 TV ekrana.  

 
To obliko 4:3 formata slike imenujemo “14:9 Letterbox”. 
 
Prednosti in slabosti 14:9 Letterbox slike za uporabnike 4:3 televizorjev 
 
14:9 Letterbox format slike omogoča uporabnikom 4:3 televizorjev, da na ekranih vidijo večino (88%) 
izvirno posnete 16:9 slike (pri polnem 4:3 formatu le 75%), pri čemer sta ozka črna pasova, ki skupno 
prekrivata le 12% ekrana, zaradi konstrukcije TV ekrana dejansko le malo vidna in zato malo moteča. 
 
Ker pri tej konverziji izvirno 16:9 sliko pomanjšamo samo za 12,5% (za polovico manj kot pri prvi 
konverziji v 16:9 Letterbox), so tudi grafični elementi izvirne 16:9 slike (npr. športni rezultati) na 4:3 TV 
ekranu večji kot pri konverziji v 16:9 Letterbox, so pa še vedno za 12,5% manjši kot pri drugem načinu 
konverzije v “polni” 4:3 format slike. Manjša je tudi možnost “rezanja” grafike v izvirni 16:9 sliki. 
 
Za uporabnike 4:3 televizorjev je opisana konverzija 16:9 slike v 14:9 Letterbox format slike daleč 
najprimernejša kompromisna možnost, ki pa je nekoliko v škodo uporabnikom 16:9 televizorjev.  

16:9 TV

Izvirna 16:9 slika

16:9 TV

Slika po dvojni konverziji

Izvirna slika = 16:9

14:9 Letterbox

Konverzija v ožji 
4:3 format

CC
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Prednosti in slabosti 14:9 Letterbox slike za uporabnike 16:9 televizorjev 
 

Ker je 14:9 Letterbox format dejansko 4:3 format slike, 16:9 TV ekran to 
sliko v osnovi raztegne na celotno širino 16:9 TV ekrana (glej točko 5). 
Dobimo popačeno (anamorfno), geometrijsko deformirano 14:9 LB sliko z 
ozkim črnim robom nad in pod sliko.  
Z vgrajenimi možnostmi korekcije na 16:9 TV, lahko gledalec takšno 
raztegnjeno sliko popravi z nastavitvijo na 4:3 format slike. Dobi 14:9 
sliko, ki je z vseh strani obdana s črnimi robovi, ki prekrivajo 36% ekrana, 
slika pa le 64 TV ekrana (14:9 Post Stamp). 
 

Z nastavitvijo televizorja na 14:9 format lahko gledalec to sliko poveča do polne višine 16:9 ekrana. S 
tem dobi 14:9 sliko, ki pokriva 88% širine 16:9 TV ekrana, ob sliki pa sta ožja in bistveno manj moteča 
črna robova le še na levi in desni strani, ki skupaj pokrivata le še 12% 16:9 TV ekrana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takšni sliki na 16:9 TV zaslonu pravimo 14:9 Pillarbox. Na 16:9 ekranu gledalec vidi 88% izvirno posnete 
16:9 slike, manjkajočih 12 % izvirne 16:9 slike, izgubljene pri konverziji, pa nadomestita črna robova. 
 
Z dodatno uporabo ZOOM korekcije, pa lahko gledalec nastalo 14:9 LB sliko še razširi na celotno širino 
16:9 ekrana, pri čemer pa seveda izgubi del slike po višini, nekoliko pa se zmanjša tudi kvaliteta slike.  
 
Za uporabnike 16:9 TV je konverzija 16:9 formata slike v “14:9 Letterbox” format slike manj primerna kot 
konverzija v 16:9 Letterbox format, vendar pa mnogo primernejša kot konverzija v “polni” 4:3 format. 
 
 
Končna primerjava različnih slik, ki lahko nastanejo s tremi možnimi konverzijami 16:9 formata slike v 4:3 
fomat slike jasno kaže na vse dileme in pasti, s katerimi se vsakodnevno srečujemo pri izbiri 
najprimernejše konverzije, pri čemer vedno upoštevamo, da so naši TV programi namenjeni tako 
uporabnikom starejših 4:3 televizorjev kot tudi uporabnikom sodobnejših 16:9 televizorjev.  
 
Ilustrirani primeri možnih konverzij 16:9 formata slike v 4:3 format slike  

 
Pri izbiri ustrezne konverzije 16:9 formata slike v 4:3 format slike je zelo pomemben dejavnik tudi velikost 
in čitljivost grafike na TV zaslonu. Največ naših “4:3 gledalcev” se namreč pritožuje nad tem, da je 
grafika pri 16:9 Letterbox sliki za 4:3 TV ekrane premajhna in slabo čitljiva. V tem smislu je boljša izbira 
konverzija v “polni” 4:3 format, ki pa na levi in desni strani močno reže sliko in grafiko izvirne 16:9 slike.  

14:9 LB Anamorfni

16:9 TV-brez korekcije

Nastavitev TV: 4:3 Nastavitev TV: 14:9

14:9 LB Post Stamp 14:9 Pillarbox

Nastavitev TV: ZOOM

16:9

4:3 format4:3 format 4:3 format16:9 format

4:316:9 Letterbox 14:9 Letterbox16:9

KKK

16:9 Letterbox 14:9 Letterbox16:9

4:3 format16:9 format 4:3 format 4:3 format

4:3

KKK
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Ker je večina TV postaj v svetu že v celoti prešla ali pospešeno prehaja na produkcijo TV oddaj v 16:9 
formatu slike, vedno več pa je tudi različnih oblik medsebojnega sodelovanja s TV postajami in različnimi 
agencijami, lahko v prihodnosti pričakujemo vse več težav in omejitev pri konverzijah 16:9 formata slike v 
primeren 4:3 format slike.  
 
Večina teh TV postaj namreč že v celoti izkoriča večje možnosti, ki jim jo za kompozicijo slike in 
postavitev grafičnih elementov v sliki daje širša 16:9 slika. Zaradi grafičnih elementov ali kadriranja na 
sam rob 16:9 slike, konverzija v polni 4:3 format (glej rumen okvir) praktično ni več možna, ker odreže 
prevelik del slike in grafike, praviloma pa tudi močno pokvari kompozicijo in končni izgled slike.  

 
Pri oddajah v 16:9 formatu slike sta pomebna tudi ustrezna velikost in primerna čitljivost podnapisov. 
 
Na RTVS zato pri podnaslavljanju 
oddaj v 16:9 Letterbox formatu še 
vedno uporabljamo enako velike 
črke kot pri podnaslavljanju 4:3 
oddaj.  
Še ena nujna kompromisna rešitev v 
korist “4:3 gledalcev”, zaradi katere 
pa imajo “16:9” gledalci dejansko za 
33% večje in prevelike podnapise.  
 
Da pa bi “16:9 gledalcem” omogočili povečavo 16:9 LB slike na celoten 16:9 TV ekran brez izgube 
podnapisov, smo na RTVS že pred leti dvignili položaj podnapisov pri 16:9 Letterbox sliki. Še en nujen 
kompromis, tokrat v škodo “4:3 gledalcev”, ki imajo zaradi tega podnapise previsoko v sliki.  
 
Mnogi gledalci nas tudi sprašujejo, zakaj ni pri 16:9 Letterbox sliki vsaj ena vrstica podnapisov v črnem 
robu. Ko jim pojasnimo, da je to potrebno zaradi “16:9 gledalcev”, ki bi v tem primeru s povečavo 16:9 
Letterbox slike na 16:9 TV izgubili spodnjo vrstico podnapisov, kompromis z razumevanjem sprejmejo.  
 
Dodam naj še, da smo nekoliko dvignili tudi podnapise za “polni” 4:3 format slike, tako da “16:9 gledalci” 
lahko TV nastavijo na vmesni 14:9 format slike, pa podnapise še vedno lahko vidijo. Res pa je, da zaradi 
zastarele tehnologije, to še ne velja za vse oddaje, ki nastajajo v regionalnih centrih v Mariboru in Kopru.  

 
 
Katere izboljšave lahko torej naši gledalci v bližnji prihodnosti pričakujete od RTVS? 
 
Problem optimalnega predvajanja programov v 16:9 formatu slike bo možno celovito in v zadovoljstvo 
vseh naših “4:3” in “16:9” gledalcev rešiti šele po predvidenem izklopu analognega zemeljskega 
oddajniškega omrežja in po preklopu na digitalno zemeljsko oddajniško omrežje (DVB-T), ki je z zakonom 
predpisano do konca leta 2012.  

Slika: 16:9 Slika: 16:9

ARD, ZDF ORF-1POP TV

Slika: 16:9

4:3 TV 16:9 TV

Nastavitev TV = ZOOMSlika: 16:9 Letterbox

4:3 TV 16:9 TV 16:9 TV

Slika: 4:3 Nastavitev TV = 14:9 Nastavitev TV = ZOOM
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Po izklopu analognega omrežja, pa v Sloveniji gledalci ne bodo več mogli sprejemati naših TV programov 
preko digitalnega zemeljskega oddajniškega omrežja brez dodatnega zunanjega digitalnega sprejemnika 
(Set Top Box-STB), ki ga bodo morali dodatno kupiti in priključiti na njihove TV sprejemnike, s katerimi 
danes še lahko spremljajo naše TV programe. Trenutno z digitalnim signalom pokrivamo že 70% naših 
naročnikov v Sloveniji.  
 
Šele takrat bo RTVS lahko predvajala vse 16:9 oddaje v 16:9 formatu slike, gledalci pa si bodo lahko tudi 
na najstarejših 4:3 TV sprejemnikih sami izbrali format slike, ki jim bo najbolj ustrezal. Z obveznim 
zunanjim digitalnim sprejemnikom (STB), bo namreč mogoče nastaviti tudi zaželjeni format slike na TV 
ekranu ne glede na vrsto TV ekrana (4:3 ali 16:9). Druga možnost pa je seveda nakup novega televizorja 
z že vgrajenim digitalnim sprejemnikom (tunerjem).  
 

Skica: možne nastavitve 16:9 formata slike pri digitalnem sprejemu TV programov  
z zunajim digitalnim sprejemnikom (Set Top Box) na 4:3 TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelo pomembno pa je, da zunanji STB ali v televizorju že vgrajen digitalni sprejemnik podpira sodobni 
MPEG-4 standard, sprejet v Republiki Sloveniji.  
 
S TV sprejemniki ali Set Top Box-i, ki imajo vgrajen starejši MPEG-2 standard, sprejem naših programov 
preko digitalnega zemeljskega omrežja namreč ne bo mogoč. Obratno pa sodobnejši MPEG-4 standard 
omogoča tudi sprejem digitalnih programov v MPEG-2 standardu. 
 
 
Še letos pa nameravamo vsaj delno izkoristiti prednosti doslej postavljenega digitalnega oddajniškega 
omrežja in pričeti s “Simulcast” predvajanjem programov RTVS, pri katerem bomo na digitalno (“16:9”) 
omrežje pošiljali sliko v izvirnem 16:9 formatu, na analogno (4:3) oddajniško mrežo pa istočasno isto 
16:9 sliko, ki bo med predvajanjem pretvorjena v enega od treh formatov 4:3 slike, pri čemer resno 
razmišljamo o kompromisnem 14:9 Letterbox formatu slike. Pripravljamo se tudi na uvedbo že opisanega 
WSS (Wide Screen Signalling), ki bo našim gledalcem omogočil avtomatski preklop njihovega 4:3 ali 16:9 
televizorja na najprimernejši format slike.  
 
Istočasna uporaba analognega in digitalnega oddajniškega omrežja (SIMULCAST) in uvedba WSS, je 
trenutno edina možna rešitev, ki preko analognega omrežja vsem “4:3 gledalcem” zagotavlja 
geometrijsko pravilno (nepopačeno) 16:9 sliko v 4:3 formatu slike, vsem “16:9” in “4:3” gledalcem” pa 
preko digitalnega omrežja 16:9 sliko v najboljši možni kvaliteti.  
 

16:9 slika

Možne nastavitve na 4:3 TV pri 
predvajanju 16:9 slike

(tudi pri starejših TV!)

Brez korekcije na STB

Anamorfna 16:9 slika

Brez korekcije na STB

Anamorfna 16:9 slika

Digitalno
oddajanje
Digitalno
oddajanje
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 BOX

Nastavitev 
STB = 14:9

16:9 Letterbox 
A

SET 

TOP

 BOX

Nastavitev 
STB = 16:9

4:3 TV ekran 
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To možnost pa bodo lahko izkoristili le gledalci v tistih krajih, ki so že “pokriti” z digitalnim signalom, 
seveda če bodo kupili zunanji Set Top Box ali ustrezen televizor z že vgrajenim digitalnim sprejemnikom.  
 
Uvedba Simulcast predvajanja na RTVS je predvidena do jeseni 2009. 

 
 
Upam, da so vas oddaje v 16:9 formatu slike, ki jih že lahko vsakodnevno spremljate v programih RTVS 
in ilustrirana pojasnila razlogov, zaradi katerih je RTVS še vedno primorana oddajati v 4:3 formatu slike 
prepričali, da RTVS na področju produkcije oddaj v 16:9 formatu slike sledi razvoju v svetu.  
 
Naj na koncu dodam še, da tudi v svetu velja, da številne in neizogibne kompromisne rešitve pri uvajanju 
16:9 formata slike veljajo za enega od najbolj kompleksnih in največjih kreativnih, organizacijskih in 
tehnoloških izzivov, ki jih je pri svojem razvoju doslej doživela televizija.  
 
S številnimi kompromisi so jih zmogli rešiti v svetu, zmogli jih bomo tudi mi. 
 
 
 
S spoštovanjem!        
 
Franci Strehovec, univ. dipl. inž. 
(pooblaščenec dir. TVS za problematiko uvajanja 16:9) 
Vodstvo TVS 
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Opomba*: 16:9 Post Stamp sliko z ZOOM funkcijo povecamo na 16:9 format


