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1940. szeptember 4-én mutatták be az első működőképes színes televízió-rendszert. Az eljárást
a  CBS,  vagyis  a  Columbia  Broadcasting System néven ismert  amerikai  televízió  társaság
dolgozta  ki,  a  CBS  Kutatólaboratórium élén  álló  Peter  Carl  Goldmark  (Goldmark  Péter
Károly), magyar származású amerikai mérnök vezetésével.

Goldmark  eredményének  megértése  érdekében  fontos  áttekinteni  néhány  –  televíziózással
kapcsolatos – technikatörténeti állomást, a teljesség igénye nélkül:

 Paul Nipkow német származású mérnök elkészítette elektromechanikus elvű televíziós
rendszerét, melyet 1885-ben szabadalmaztatott. Két forgó pásztázótárcsát lyukakkal látott el. A
tárgyakról visszaverődött fény a tárcsa lyukain haladt át. A tárcsa mögötti szeléncella ellenállása
a fény erősségétől függően változott, így a szeléncellával sorba kötött izzó fényereje az eredeti
tárgyról visszavert fény erősségét követte. A vevőtárcsa mögötti ernyőkép sajnos nem a várt
eredményt hozta, hiszen a két Nipkow-tárcsa nem szinkronban forgott. Emellett tény, hogy az
elv jó alapul szolgált a letapogatásos elven működő rendszerek kifejlesztéséhez.

1. ábra Paul Nipkow televíziós rendszerének sémája

 1925-ben egy orosz származású, Amerikában is alkotó fizikus -
Vlagyimir  Kozma  Zvorikin, mozgó  alkatrészektől  mentes,
katódsugárcsöves,  színes  televízió-rendszert  hozott  létre.  A
szabadalmaztatott  képbontó  eszközét  ikonoszkópnak  nevezte  el
(melynek  ernyője  emissziós  fotocellákból  épült  fel),  az  1929-ben
bemutatott képmegjelenítő katódsugárcsövének pedig a kineszkóp nevet
adja.  Ez  utóbbi  lényegében  az  összes  elektronikus  televízió-
vevőkészülék alapjául szolgál.

2. ábra Zvorikin és találmánya

 John  Logie  Baird  angol  mérnök  1924-ben
kísérletezni kezd. Nipkow-tárcsát alkalmaz, melyeket
alapszínszűrőkkel  látott  el.  A  fényérzékeny  szelén
érzékelőket fotocellákkal váltotta fel, így oldva meg a
Nipkow-tárcsák  szinkron  működését.  Az  általa
alkotott  rendszerrel  1927-ben  Glasgow  és  London
között  vezetéken  továbbítanak  televíziós  műsort,
majd megkezdi kísérleti adásait a BBC, 1929-ben.

3. ábra Baird kísérlet közben

 A  Bell laboratórium 1929-ben bemutatja a színes televízióját, és rendszerével az első
televízió-lánc megkezdi az adását 1940-ben.
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Goldmark Péter ifjú korában saját maga állított össze egy - a
BBC  kísérleti  adásának  vételére  alkalmas  -  televízió-
vevőkészüléket, amely az igen kisméretű képernyője ellenére,
kiértékelhető  képet  jelenített  meg.  Kezdeti  mérnöki  munkája
során  –  kortársaitól  el  nem  térő  módon  –  mechanikus
képösszeállítást  alkalmazott  televíziós  rendszerének
fejlesztésekor,  melynek  alapjait  Paul  Nipkow pásztázótárcsás
rendszere adta, annak pozitívumait felhasználva. A cambridge-i
Pye Radio  Ltd-nél  (Pye  Rádió   Társaság)  eltöltött  évei  alatt
találkozott  először  képcsővel,  mely  meghatározta  későbbi
fejlesztési munkájának irányát. 1933-ban Amerikába utazott, itt
szabadalmaztatta több hírközléssel összefüggő találmányát.

4. ábra Goldmark Péter (CBS Laboratories, 1950)

Találmányaira figyelt  fel a CBS televíziótársaság,
amely  1935-től  alkalmazta.  Zsenijének
köszönhetően  1936-tól  már  a  CBS  Laboratories
(CBS  Kutatólaboratórium)  vezetője  lett,  majd  a
teljes  vállalat  igazgatója  1954  és  1972  között.
Életének 160 szabadalmaztatott  találmánya között
a  legszámottevőbb  a  színes  televíziós  rendszere,
amely  az  első  gyakorlatban  is  jól  működő  és
szabványosítható  televízió  adás-vételt  biztosította.
Az 1940-ben bemutatott  mező-szekvenciális  CBS
színrendszerrel  megvalósított  343  soros  és  120
mezős  televíziós  próbaadást,  egy  25  W-os
adóberendezéssel biztosították. A műsorforrás egy
filmszkenner-kamera volt.

5. ábra Goldmark (bal szélen) a CBS
vezetőinek társaságában

Goldmark önéletrajzában ír arról, hogy, mi inspirálta
a  színrendszerének  kifejlesztését.  Lenyűgözte  a
Technicolor színes technikájával - 1939-ben - készült
"Elfújta  a  szél"  című  film  színhűsége  és
részletgazdagsága.  Minden gondolata akörül forgott,
hogy eme tökéletes élményt színes televízióval elérje.
Az idea kipattanása és a megvalósítás között csak fél
éve  telt  el,  ez  idő  alatt  jutott  el  az  állóképek
továbbításától a mozgóképek átviteléig. 

6. ábra az  "Elfújta  a  szél"  című  film  színvilága
ihlette  meg  Goldmark  Pétert  a  színes
televíziójának megalkotására.
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A CBS Field Szekvenciális rendszer (USA, 1940-1953)

A CBS mező-szekvenciális színes rendszer megismerése előtt célszerű áttekinteni a mező fogal-
mát: bármely videojel képkockáinak megjelenítése váltott soros módon történik, vagyis a kép
összeállításához szükséges sorokat nem egymást követően jelenítjük meg, hanem a felülről le-
felé először a páratlan sorokat írjuk fel, majd a páros sorokat, az így kapott két félkép szorosan
egymás után jelenik meg, egymást egy képpé (képkockává, keretté, frame-mé) kiegészítve. Eme
félképeket mezőknek (field) nevezzük. A egyik ma is használt európai szabvány (PAL) 25 kép-
kockát jelenít meg másodpercenként. Mivel egy képkocka két mezőből áll, 50 mező íródik a
képernyőre egy másodperc alatt. Belátható, hogy ennek az összefésüléses megjelenítési módnak
óriási előnye az, hogy szinte mentes a vibrálástól.

7. ábra váltott soros képösszeállítás
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A CBS színes rendszerében bármely szín (és a színek bármely árnyalata) három szín (vörös,
zöld, kék) additív keverésével állítható elő. Képenként 6 mezőre van szükség, a következők mi-
att: az adó minden mezőben elküldi lényegében a teljes képet, de csak egy színben. Minden
színhez két mező tartozik, az egyik mező a páratlan soros, a másik pedig a páros soros mező. A
felírási sorrend a 8. ábrán látható. Egy mező felírási sebessége 1/144 másodperc, vagyis össze-
sen  144  mező  jelenik  meg  másodpercenként.  Ebből  kiszámítható,  hogy  egy  teljes  kép  (6
mező=3 szín x 2 mező=1 kép) 1/24ásodperc alatt jelenik meg, melyből adódik másodpercen-
kénti 24 képkocka, ez pedig pontosan megegyezik a mozifilmek sebességével. A színek szerinti
képfrissítés, valamint a váltott soros felírási mód teszi lehetővé a villódzásmentes megjelenítést,
ez a garancia arra, hogy a szem retináján a 6 mező szinte egy képként jelenjék meg. 

8. ábra a CBS mező-szekvenciális rendszerének váltott soros keret-összeállítása

A kezdeti CBS mező-szekvenciális színes rendszer lényegében egy hibrid rendszer volt, elekt-
ronikus és mechanikus. Elektronikus alapokkal rendelkezett,  hiszen mind a fekete-fehér kép-
bontó cső, mind pedig a fekete-fehér megjelenítő katódsugárcső elektronikus eszköz. Ugyanak-
kor a rendszer mechanikus voltát jelezte, hogy a képbontó cső és a megjelenítő cső előtt egy-egy
forgó színszűrő kerék volt elhelyezve.
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9. ábra a CBS színes rendszer képbontása és képösszeállítása (korabeli ábrázolás szerint)

Ezek  a  színszűrő  kerekek  6  részre  voltak
osztva, két vörös, két kék, valamint két zöld
szegmenst tartalmaztak.  A 6 szegmens rep-
rezentálja a 6 mezőt, színenként 2 mezőt (6
mező = 2 váltott soros mező x 3 szín), a 6
mező  pedig  1  teljes  képet  eredményezett,
vagyis a kerekek 1 teljes kép megjelenítésé-
hez egy teljes fordulatot tettek meg. Ez má-
sodpercenként  24  fordulatot  adott  (24
kép/másodperccel számolva), vagyis a szín-
szűrő kerek percenkénti fordulatszáma 1440
volt  (!).  A  két kereket azonos fázisban tar-
tották,  a  szinkronizmust  a  videojel  szink-
ronjel-komponensével biztosították. A szink-
ronizmus garantálta, hogy a képek bontása-
kor, adott szín érzékelése esetén ugyanolyan
kerék-szegmens  (szín)  haladjon  el  a  kép-
bontó cső előtt, mint a megjelenítő cső előtt.
Ne feledjük, hogy a képbontó- és a megjele-
nítő cső fekete-fehér  rendszerűek (vagyis a
világosságot érzékelik), így az éppen aktuá-
lis  világosságtartalmat  mind  a  bontáskor,
mind pedig a megjelenítéskor a színkerekek
ruházták  fel  színtartalommal!  Belátható,
hogy a  szinkronizmus  volt  a  színhelyesség
kulcsa.

10. ábra Goldmark Péter Károly szabadalmi
vázlata a színes televízió-vevőjéról

Az eredeti, szabványos monokróm 30 kép(frame)/60 mező(field) másodpercenkénti megjelení-
téshez képest az új  a 24 kép/144mező / másodperces paraméterrel rendelkező színes sugárzás
sávszélessége  2,4-szeresre nőtt volna – a monokróm adás előnyös felbontásának, képélességé-
nek, valamint képfrissítési rátájának megtartása mellett. A 6 MHz-es sávszélességet csak úgy le-
hetett megtartani, hogy a kép függőleges felbontását 525 sorról 405 (kezdetben 343-ra) sorra le-
csökkentették. A függőleges felbontás 77%-a, a vízszintes felbontás pedig 54%-a volt a fekete-
fehér képjel felbontásának.

Egy forgó színkerekes CBS mező-szekvenciális színes televízió tekinthető meg üzem közben:
https://www.youtube.com/watch?v=REbcQ-_R3ag

https://www.youtube.com/watch?v=REbcQ-_R3ag
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11. ábra Goldmark Péter a vevőkészüléke 12. ábra A szabadalom szerint gyártott
fejlesztése közben    televízió-vevő szerkezeti fotója

13. ábra Nyitott  CBS-kamera,  a  látható
színszűrő dobbal

14. ábra Egy CBS által gyártott színkerekes,
9 hüvelykes televízió vevőkészülék

A vevőkészülékek jelentős fizikai méretekkel rendelkeztek, a színszűrő kerék átmérőjének kö-
szönhetően, hiszen ennek a méretei jelentősen meghaladták a katódsugárcső méreteit. Ez egyér-
telműen látható Goldmark szabadalmi vázlatán (10. ábra), a 12. ábra szerinti vevőkészülék fotó-
ján, valamint a CBS által készített vevő fényképén, a 14. ábrán. További probléma volt, hogy a
színes rendszer nem volt kompatibilis a monokróm rendszerrel. E kettő problémát próbálták or-
vosolni a színkonverterrel. Fekete-fehér adás esetén 525 soros/60 mezős képtovábbítás történt,
ekkor a színkorverter használaton kívül volt, így a monokróm, 10 hüvelykes képcsőn eredeti
méretben volt élvezhető az adás. Amennyiben színes adást fogtak a televízióval, akkor a 405 so-
ros/144 mezős adásmódnak megfelelően a 10 hüvelykes képernyőn a kép kb. 7 hüvelykesre zsu-
gorodott. Színes módban a készülék képcsöve elé kellett illeszteni a színkonvertert (lényegében
mobil színszűrő kerékként funkcionált).  Az olajjal töltött  nagyítóval felszerelt  konverter eme
csökkentett képet 10 hüvelykesre nagyította fel, így kompenzálva némileg a képméret vesztesé-
get.
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15. ábra CBS-konverterrel szerelt televíziók

Mai szemmel már megmosolyogjuk a 7-10 hüvelykes képátló méretet, hiszen akár a katódsugár-
csöves (melyek gyártása mára már szinte teljesen megszűnt), akár pedig a korszerűbb LCD és
LED-es megjelenítők között is megtalálhatók a 32-37 hüvelykesek. Elfogadható tény, hogy a
kor technológiai fejlettsége megengedte a nagyobb képátlójú megjelenítő-csövek gyártását, de
ezek fekete-fehér képcsövek voltak. Ha egy ilyen nagyobb képcsövet kívántak volna színes vé-
telre használni, akkor ahhoz egy igen nagy átmérőjű színkerékre lett volna szükség, ezt illuszt-
rálja a 16. ábrán látható – vélhetőleg demonstrációs célokra legyártott – 30 hüvelykes képátlójú
televízióvevő, amely körülbelül 2,5 m széles színkonvertert igényelt.

16. ábra A színszűrő kerekes és a színdobos 17. ábra A színszűrő dobos televízió
televízióvevők

Óriási  technikai  előrelépést  hozott  a  színszűrős  forgódob alkalmazása a  vevőkészülékekben,
melynek palástja tartalmazta a színszegmenseket. Ez gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy azo-
nos képcső-átlóméret esetén a vevőkészülék méretei sokkal kisebbek legyenek. Eme újítás ered-
ménye a 16. és a 17. ábrán tekinthető meg.
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18. ábra a CBS-rendszer működésének korabeli, hazafias érzelmű bemutatása

19. ábra A színszűrő kerekes vevőkészülék és a színszűrő dobos kamera szerkezeti felépítése
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A Goldmark Péter vezetésével létrehozott rendszer minősége vetekedett a Technicolor filmek ál-
tal keltett élményével. Life Magazinban megjelent fényképek egyértelműen igazolták, hogy már
a legkorábbi CBS színes vevők is kiváló színhűséggel jelenítették meg ugyanazt a témát.

20. ábra A korabeli Life Magazinban megjelent képek egyértelműen igazolják a CBS színes
televízió színhűségét

„Új távlatok a nagyképernyős színes ké-
pek  továbbításában”  –  adott  hírt  a  CBS
fejlesztési  eredményeinek  használhatósá-
gáról a Life Magazin, az 1941. szeptem-
ber 22-ei lapszámában. 

20. ábra Életkép a CBS televíziós társa-
ság élőműsor-készítő stúdiójá-
ban,  előtérben  a  vezérlőszoba
technikai  berendezései  és  a
műszaki személyzet.
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21. ábra A  CBS-Columbia  12CC2  típusú
készülék,  mely  az  első,  ámde  az

egyetlen sorozatban gyártott CBS-
készülék volt

22. ábra A CBS-társaság próba színábrája

23. ábra      A CBS televíziórendszer minőségét dicsérő ernyőkép 1950-ből
(Judy Garland az 1939-ben készült „Óz a nagy varázsló” című filmben)

Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság  (FCC, Federal Communications Commissi-
on) meghallgatást hirdetett a színes televízió szabvány kialakítása érdekében, 1949. július 11-én.
Az érdekelt felek meghallgatása 1949. szeptember 26-án kezdődtek és 1950. május 26-ig tartot-
tak, mindeközben 10000 oldalnyi rögzített anyag keletkezett. Három társaság kelt versenyre a
saját rendszerének szabványosítása érdekében.

 a CBS a mező-szekvenciális rendszerével jelentkezett;
 az RCA (Radio Corporation of America) cég a pont-szekvenciális módszerét javasolta;
 a Color Television Incorporated pedig a sor-szekvenciális módszerét mutatta be.

Jelentős vetélytársnak bizonyul az RCA társaság, a saját maga által megalkotott színes televízió
rendszerével,  mely rendszer kompatibilis volt a meglévő fekete-fehér televíziókkal. Az RCA
előnye abból adódott, hogy 1949-ben kifejlesztette az árnyék- és lyukmaszkos képmegjelenítő
színes katódsugárcsöveket, a minta kineszkópot 1950. március 23-án mutatta be az FCC-nek. Ez
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a kutatási eredmény szükségtelenné teszi a színkerék alkalmazását, vagyis hibrid rendszer he-
lyett kizárólagosan elektronikus felépítésű televízió-készülék hozható létre, mert az addigi rend-
szerrel ellentétben, a színes katódsugárcső három szín megjelenítésére volt képes, mivel a három
színnek megfelelően (vörös, kék, zöld) külön elektronágyúkat tartalmazott, melyek az összes
színt additív módon kikeverték.

A CBS társaság - az 1940-ben bemutatott rendszeralapokkal - 1941 júniusában megkezdte a kí-
sérleti adásait, napi rendszerességgel, de csak 1950. január 12-én lépett a nagyközönség elé. A
CBS 1951. június 25-én sugározta az első kereskedelmi adását. 

Ugyanebben az évben - október 11-én - az FCC a CBS-rendszert fogadta el az USA hivatalos
színes televízió szabványának, ezzel felhatalmazva a CBS-t a rendszeres színes adások megkez-
désére, valamint az általa készített vevőkészülékek gyártására, forgalmazására. 1951. szeptem-
ber 20-án kezdték meg a CBS-Columbia 12CC2 típusú készülék (21. ábra) sorozatgyártását,
mely egyben az egyetlen CBS típus volt. Ennek oka, hogy a rivális RCA cég 1950. október 17-
én pert indított az FCC október 11-ei döntésének megsemmisítése érdekében. A bíróság helyt
adott az RCA indítványának, mely döntésével hatékonyan késleltette a CBS-szabvány meghono-
sodását.  Goldmark és társai rámutattak, hogy a CBS színkerekes rendszere jobb képminőséget
garantált (kisebb felbontás ellenére), mint az RCA-rendszer, de a fekete-fehér rendszerrel kap-
csolatos kompatibilitási problémái megjósolták a biztos bukást. Ennek folyománya-
ként 1951. október 20-án a CBS befagyasztotta a színes adásainak sugárzását.

Az FCC felkérte a fejlesztő feleket egy stabil, fekete-fehér kompatibilis színes
televízió rendszer megalkotására. A CBS 1953. március 25-én egy kongresz-
szusi meghallgatáson bejelentette, hogy nem tervezi a visszatérését a színes
technikájának fejlesztésével. Néhány hónappal később az FCC - 1953. júniu-
sában - az RCA és az NBC által közösen fejlesztett színes rendszert tette ipari
szabvánnyá, mely megalapozta az új, fekete-fehér kompatibilis NTSC színes televíziós szab-
ványt.

A sors  fintora,  hogy  a  színszűrő  dobos  rendszer
még évtizedekig képviseltette magát a tudományos
kutatások  során,  melynek  legfontosabb  állomása-
ként említendő, hogy a Holdra szálláskor alkalma-
zott kamerák tervezésekor is ehhez a működési elv-
hez nyúltak vissza, Goldmark Péter vezetésével. Az
1970-es években lezajlott Apollo program kamerái-
nak és távközlési berendezéseinek elkészítésére is
Goldmark kapott felkérést John F. Kennedy ameri-
kai elnöktől. A fejlesztések révén - a világ minden
táján - nézők millió élőben követhették nyomon a
Holdra szállás mozzanatait.
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27. ábra

Goldmark Péter Károly szakadatlanul dolgozott más fejlesztésein. Vélhetőleg a színes televíziós
szabvány kialakításával kapcsolatos kudarcok nem szegték kedvét. Ezt igazolta a 160 szabadal-
maztatott találmánya. Tekintsük át életének, fejlesztéseinek néhány fontos állomását:

 A német rádiólokátorok üzemének zavarására alkalmas berendezéseket tervezett és épí-
tett a II. világháború idején.

 1948-ban sikerül megoldani a bakelit lemezes hanghordozók legnagyobb problémáját. A
78-as fordulatszámú – és ezért rövid műsoridejű – hanglemezes rendszert felváltotta a
33⅓ percenkénti fordulatszámú rendszerével. Az új mikro-
barázdás technika tette lehetővé, hogy a lemez két oldalán
akár összesen 45 perces műsort lehessen rögzíteni. Ez a ta-
lálmány az 1980-as években meghonosodott CD (Compact
Disk)  megjelenéséig  elsődleges  könnyű-  és  komolyzenei
hanghordozó volt (az időközben megjelent mágneses hang-
hordozóval – Compact Cassette –szemben is), sőt 1998-tól
2008-ig reneszánszát élte, ekkor különösen kedvelték a le-
mezlovasok, valamint a „vájtfülű” hifisták.

 John F. Kennedy-től a hatvanas évek elején kapott megbízást a Holdra szállást és annak
közvetítését biztosító videotechnikai és távközléstechnikai eszközök tervezésére, kivite-
lezésére. A későbbi Apollo-program ilyen célú eszközeit is kutatócsoportja biztosította.

 Megalkotta  hang- és képjel  tárolására alkalmas rendszerét  (El-
ectronic Video Recorder). Ez lényegében alapja minden, ma is
használt műanyag kazettás, mágnesezhető réteggel ellátott, mű-
anyagszalagos  kép  és/vagy  hang  tárolására  képes  technikának
(pl.: U-Matic, Beta, Compact Cassette, DAT, DV, CDCam, stb.).
Megteremtette a műsorok archiválásának lehetőségét. Ez komoly
előrelépést jelentett, hiszen addig csak élő adások voltak, vagy
filmre rögzített archív adásokat tudtak közvetíteni. Sajnos abban
az  időben  a  gyártása  nehézkesnek  és  költségesnek  bizonyult.
Goldmark „úgy járt” az EVR-rendszerével, mint a színes televíziójával. Más talált ala-
csony gyártási költségű, szabványosítható eljárást, igaz, sokat váratott magára. A Sony
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1971-ben jelent meg a költséghatékonyabb U-Matic, ¾ hüvelykes videokazetta formátu-
mával.

 Forradalmasította az orvosi elektronikát. Orvosi televízió-rendszerének szerves elemei a
mikro-méretű kamerák, melyek gyomorműtétek alkalmával könnyítettek meg a munkát.

 1969-ben ő kapta mérnöki munkássága - az elektronika területén végzett kutatásai és a
gyakorlatban is alkalmazható találmányai - elismeréseként az Elliott Cresson Érmet.

 1971-ben 65 éves korában elérte kötelező nyugdíjazásának életévét, így búcsúznia kellett
a CBS-től. Megalapította a Goldmark Communications céget, ahol folytatta a kutatásait,
a kábeltelevíziós- és műholdas, valamint más kommunikációs technológiák kifejlesztése
érdekében. Ilyen volt pl. a telekonferencia.

 1977. november 22-én Nemzeti Tudományos Érdemérem-
mel (National Medal of Science) tüntette ki Jimmy Carter
amerikai elnök.

30. ábra

 Goldmark Péter Károly 1977. december 7-én – néhány héttel a Nemzeti Tudományos
Érdemérem átvétele után – halt meg egy autóbalesetben.
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GOLDMARK PÉTER KÁROLY
(1906. december 6. – 1977. december 7.)
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