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Sammanfattning 
 

Denna rapport är en granskning av teknik för HDTV-produktion då det kan vara svårt för olika TV-

produktionsbolag att veta vad för teknisk utrustning som bäst lämpar sig för produktionsbolagets sätt 

att arbeta och för de produktioner som bolaget gör. Främst presenteras olika kamerasystem för HD-

produktion och den typ av kompression som sker i de många format som de olika kamerorna använder. 

Förutom kamerasystem tar rapporten även upp olika arbetsflöden för några typer av system och de 

främsta mjukvarorna för redigering av HD-material. Olika metoder för lagring och backup presenteras 

och sist i rapporten förs en diskussion om bland annat för och nackdelar med den teknik som finns 

tillgänglig idag. 

När ett produktionsbolag ska investera pengar i en förnyelse av sin tekniska plattform är det viktigt att 

fundera över vilken funktionaliet man är ute efter, vilka krav på kvalité man har och hur den nya 

tekniken påverkar arbetsflödet. En stor fråga som produktionsbolagen ställs inför idag är om de ska göra 

inspelningen på bandmedia eller om de ska gå över till bandlösa och filbaserade teknologier där 

inspelning sker direkt till filer på minneskort, hårddiskar eller optisk media. 

En slutsats är att filbaserade medier är här för att stanna. Små men viktiga förändringar i arbetsflödet 

krävs för bolag som idag spelar in på band. Framförallt är det viktigt med rutiner för säkerhetskopiering 

och lagring av material. Dessa förändringar uppvägs av det faktum att filbaserade medier tål tuffare 

miljöer och större påfrestningar än bandmedia och att tiden det tar, från inspelning tills det att man kan 

redigera materialet, är betydligt kortare vid arbete med filbaserade medier.  
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Abstract 
 

This report is a survey of technology for HDTV production with the intent to show the different 

production companies which technologies and workflows that are available to them. The main topic of 

the report is HDTV camera systems and compression formats used in the different systems. Other topics 

are workflows, editing software and methods for backup and storage. 

When a production company is investing in new technology it is important for the company to consider 

the functionalities they need, the quality they require and how the new technology is going to affect the 

current workflows. One big question for production companies today is whether to stay with tape based 

media or switch to file based technologies where recording is made on memory cards, hard drives or 

optical media. 

One conclusion in the report is that file based media is here to stay. Small changes in company 

workflows are required, especially in backup and storage workflows. These changes are compensated by 

the facts that file based media can stand much harsher environments and that the time from recording 

to editing is a lot shorter with file based media.  
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Förord 
 

Jag vill passa på att tacka alla på Svea Television för en mycket trevlig höst, under vilken jag lärt mig 

mycket och fått ta ansvar för teknik hos företaget. Särskilt vill jag tacka Melker Becker för att ha 

introducerat mig för Svea och Christian Arnet som är VD på Svea. Jag vill även tacka Lasse Rengfelt från 

LR Media som jag samarbetat en hel del med. 

Från Linköpings Universitet vill jag tacka min handledare och examinator Dag Haugum. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrund och syfte med rapporten, vilka avgränsningar som gjorts, vilka 

källor jag använt mig av samt själva rapportens struktur. 

 

1.1 Bakgrund 

Då det finns en uppsjö av teknologier för HDTV-produktion och många av dessa kräver filbaserade IT-

arbetsflöden är det svårt för TV-produktionsbolag att veta vad som lämpar sig bäst för just deras företag 

och deras sätt att arbeta. Denna rapport har gjorts på uppdrag av produktionsbolaget Svea Television i 

syfte att utvärdera den tekniska plattform man valt för en stor produktion samt förklara vad för typ av 

teknologier som finns på marknaden idag och om det finns bra alternativ till den teknik man redan 

använder på företaget. 

 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete ska tjäna till att ge förståelse för de tekniska termer som används i TV-

sammanhang för olika videoformat och kompressionsmetoder, med inriktning mot HD, samt visa på 

vilken teknik som finns tillgänglig för produktionsbolagen. Rapporten ska upplysa om vilka arbetsflöden 

som krävs för de olika HD-formaten och ge förslag på i vilka sammanhang ett visst format är lämpligt. 

Den teknik som används på Svea Television ska utvärderas och förslag ges på teknik som kan förenkla 

arbetsflödet och som kan användas istället för den teknik man i dagsläget arbetar med.  

   

1.3 Avgränsningar 

Vad gäller olika kamerasystem för HDTV-produktion kommer jag inte att titta närmare på digitala system 

som är mer inriktade mot film, med undantaget av Panasonic VariCam och Red One. Den senare 

används idag av många inom reklamfilmsbranchen och börjar även intressera TV-produktionsbolagen. 

Digitala filmkameror (även om de har HD-upplösning) som utgår är bland annat Arriflex D-21, Sony F23 

och F35 (finns dock med på bild), Panavision Genesis, Phantom HD, Viper FilmStream samt Origin och 

Evolution från Dalsa. 

Vad gäller lagringslösningar och säkerhetskopiering tas begrepp snarare upp än enskilda produkter även 

om vissa produkter från de större tillverkarna finns representerade. 



 En granskning av den senaste tekniken för HDTV-produktion 2009-03-12 

7 

 

Rapporten tar inte heller upp teknik för utsändning av HDTV, utan endast teknologier för produktion av 

HDTV-program. 

 

1.4 Metod och källor 

Till undersökningen har jag främst använt rapporter (ofta så kallade ”white papers”) samt 

produktbroschyrer från de stora tillverkarna. Dessa dokument har jag hittat på tillverkarnas hemsidor. 

Tillverkarna själva säger dock knappast något dåligt om sina produkter så jag har fått läsa kritiskt och 

titta noggrannt på tekniska specifikationer. Ute hos produktionsbolaget har jag dessutom själv fått 

erfarenhet av de arbetsmetoder och den teknik de valt att arbeta med. 

Andra internetsidor än tillverkarnas, t ex olika diskussionsforum, har jag tittat på för att få en 

uppfattning om vad folk anser om olika teknologier. Den information som presenterats där har jag dock 

tagit med en nypa salt, och det är ingen sådan sida jag refererar till i rapporten. 

 

1.5 Struktur 

I kapitel 2 presenteras grundläggande fakta om bland annat vad HD innebär, olika bildsensorer och 

kompressionsmetoder. Dessa kunskaper behöver man för att förstå de tekniska termer som används 

genom rapporten. Efter detta kapitel presenteras de olika kamerasystem och HD-format som finns 

tillgängliga för HDTV-produktion. De tillverkare som finns representerade är Sony, Panasonic, JVC och 

Red Digital Cinema. I kapitel 4 beskrivs några tillverkare och deras produkter för videoredigering, samt 

olika kompressionsmetoder för HD-material som dessa utnyttjar. Med hjälp av information från tidigare 

kapitel presenteras arbetsflöden för kameratillverkarnas olika inspelningsformat i kapitel 5. Därefter tas 

olika metoder för lagring och säkerhetskopiering upp i kapitel 6. Rapporten avslutas i kapitel 7 med en 

diskussion om de olika teknologier och format som existerar samt en slutsats om vilken teknik som 

lämpar sig bäst för produktionsbolaget Svea Television. 
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2 Grundläggande fakta 
 

För att förstå de tekniska termer som finns i rapporten krävs grundläggande kunskaper om digital video. 

I kapitlet presenteras information om de upplösningar som gäller för HDTV, hur bildsensorerna fungerar, 

vad luminans och krominanssampling innebär samt grundläggande information om hur video 

komprimeras. 

 

2.1 Vad är HD? 

HD eller ”high definition” kallas videomaterial som har en högre spatiell upplösning än vanlig SD 

(standard definition) [1]. HD utnyttjar även en annan färgrymd än SD [2]. Två olika format för HD har 

blivit standardiserade, 720 linjer respektive 1080 linjer. Ordet ”linjer” kommer från den analoga TV-tiden 

och innebär hur många linjesvep som sker vid uppritningen av en bildruta. I digitala sammanhang blir 

antalet linjer ekvivalent med antaler rader av pixlar som utgör en bildruta. Det första formatet har 

upplösningen 1280 x 720 pixlar medan det andra formatet har 1920 x 1080 pixlar. 

Upplösningsförhållandet är alltid 16:9 (widescreen) för HD.  

Precis som för SD-format anger man om bildrutorna spelas in ”progressivt” eller ”interlaced”, där 

progressivt innebär att varje bildruta är en ögonblicksbild av scenen medan interlaced innebär att bilden 

fångas linje för linje. Udda och jämna linjer lagras i varsin delbild (upper field/lower field). Formaten kan 

då betecknas som 720p eller 1080i, där ”p” och ”i” innebär progressivt respektive interlaced. 720-

formatet är alltid progressivt medan 1080-formatet kan vara antingen progressivt eller interlaced. Ofta 

anger man även antalet bilder per sekund. 720 25p innebär då en upplösning på 1280 x 720 pixlar med 

25 progressiva bildrutor per sekund. 1080 50i innebär 1920 x 1080 pixlar med 50 delbilder per sekund 

(vilket ger 25 hela bildrutor per sekund). I Figur 1 nedan visas förhållandet mellan olika upplösningar, 

bland annat 720p, 1080p och några ”filmupplösningar”. 

Förutom ”p” och ”i” talar man även om PsF (segemented frame) som är till för att få ett mer filmiskt 

utseende på material som ska visas på TV [2]. En hel bildruta fångas som vid progressiv inspelning men 

linjerna delas upp i delbilder som vid interlaced inspelning, vilket är lämpligt för TV-stationer som sänder 

interlaced.  



 En granskning av den senaste tekniken för HDTV-produktion 2009-03-12 

9 

 

 

Figur 1: Olika upplösningar från standard definition NTSC till 2540p. Bildkälla Wikipedia:UHDV (Ultra High Definition Video). 
 

2.2 Bildsensor 

Bildsensorn är den krets som fångar upp ljusstrålar och omvandlar dessa till en elektrisk signal. Sensorn 

har mängder av små ljuskänsliga element där varje element motsvarar en pixel. I professionella kameror 

används oftast tre sensorer, en för varje färg (RGB). Det går att använda endast en sensor, vilket är 

vanligt i stillbildskameror och konsumentvideokameror. Man använder då ett så kallat Bayer-filter som 

släpper igenom intensiteten för vissa färger till vissa sensorelement på bildsensorn. Det krävs sedan 

interpolation, vilket kan generera artefakter, för att skapa en hel bildruta. Hur ett Bayer-filter fungerar 

visas i Figur 2. 

 

 

Figur 2: Ett Bayer-filter släpper igenom ljus av vissa våglängder till elementen på bildsensorn. Bildkälla Wikipedia:Bayer filter. 
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Bildsensorer som används idag finns i två olika typer: CCD (Charged-Couple Display) och CMOS 

(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). En CCD-sensor är en analog krets, och när ljus träffar ett 

sensorelement uppstår en laddning och dessa laddningar läses av seriellt, pixel för pixel, och omvandlas 

till spänning [3]. Analog till digitalomvandling görs sedan i en annan krets. Figur 3 visar hur CCD-sensorn 

är uppbyggd. 

I en CMOS-sensor sker omvandlingen från ljus till laddning och sedan från laddning till ström i varje 

sensorelement (pixel) för att sedan i samma krets omvandlas till en digital signal [3]. CCD-sensorer ger 

högre bildkvalité (framförallt mindre brus i mörka scener) men tar upp mer plats än CMOS-sensorer. 

Figur 4 visar hur CMOS-sensorn är uppbyggd. 

 

 

Figur 3: En CCD-sensors uppbyggnad. Bildkälla [3]. 
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Figur 4: En CMOS-sensors uppbyggnad. Bildkälla [3]. 

 

Storleken på bildsensorn anges i tum även om själva sensorn inte har exakt den storlek som uppges. 

Måttet kommer från gamla bildrör som använts i TV-kameror. Normalt för professionella 

videosammanhang är sensorer som är 2/3-tum stora. Ju större sensorn är desto ljuskänsligare är den 

vilket bland annat innebär att man får mindre brus i mörka scener. En större sensor ger även ett kortare 

skärpedjup vilket innebär att man kan ha ett objekt i fokus och få en bakgrund som är helt i oskärpa 

(suddig). Objektiv är tillverkade för specifika sensorstorlekar men med hjälp av adapterringar kan man 

använda t ex ett 2/3-tum objektiv på en kamera med 1/2-tum bildsensor. Att använda en mindre 

bildsensor än vad objektivet är tillverkat för innebär dock att man inte kan utnyttja hela objektivets 

vidvinkel. Ett mindre område utnyttjas, precis som om man hade använt en sensor av rätt storlek men 

zoomat in bilden litegrand. Detta är inte alltid negativt då bildkvalitén är bättre mitt i bilden än ut mot 

objektivets kanter.  

 

2.3 Luminans- och krominanssampling 

I videosammanhang talar man om luminans- och krominanssampling [2]. Luminans innebär ljusstyrkan i 

bilden medan krominans innebär färgen. I en videosignal har man en luminanskanal (Y) och två 

krominanskanaler (Cr och Cb). I krominanskanalerna lagras differenserna Rött-Y och Blått-Y. Med hjälp 

av dessa tre kanaler kan man få fram motsvarande RGB-färg. Eftersom ögat är mer känsligt för 
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ljusinformation än färginformation kan man spara lagringsutrymme genom att kasta bort färgdata 

(krominanssubsampling). Ögat kommer inte uppfatta bildkvalitén som sämre. 

Samplingsförhållandet mellan luminans och krominans kan t ex skrivas 4:2:2. Siffran fyra talar om att 

luminansen samplas i varje pixel och tvåorna innebär att krominanskanalerna samplas hälften så ofta 

jämfört med luminansen, dvs i varannan pixel. Ett samplingsförhållande på 4:2:2 är vanligt i 

professionella sammanhang. 

Anledningen till just siffran fyra i 4:2:2, när sampling/pixel-förhållandet är 1:1 för luminansen, kommer 

från de första PAL- och NTSC-systemen [2]. Man var tvungen att låsa samplingsfrekevensen till 

videosignalernas färgbärvågor, som i sin tur har en relation till linje- och bildfrekevensen. De digitala 

systemen samplade med 3 x PAL:s färgbärvåg (4,43361875 MHz) och 4 x NTSC:s färgbärvåg (3,579545 

MHz), vilket resulterade i 13,3 MHz  respektive 14,3 MHz. ITU tog sedan fram standarden ITU-R BT.601 

som reglerade båda systemens luminanssampling till 13,5 MHz (vilket gav 720 pixlar per linje) och 

krominanskanalernas sampling till hälften, dvs 6,75 MHz. Någon upptäckte att 13,5 MHz var nära 14,3 

MHz (vilket var 4 x NTSC:s färgbärvåg) och därifrån kommer användandet av 4:2:2. Hade personen kollat 

lite noggrannare hade denne upptäckt en närmare relation till 3 x PAL:s färgbärvåg. 

Samplingstakten för HD-video är 5,5 gånger högre än för SD-video och 4:2:2 sampling innebär därför 

74,25 MHz för luminanskanalen (Y) och 37,125 MHz för krominanskanalerna (Cr och Cb) [2]. 

Ibland talar man om 4:4:4 sampling, men då menas i regel inte luminans och krominans utan att 

samplingen sker i full RGB, dvs att färgerna rött, grönt och blått samplas i varje pixel. 

I DV och DVCAM för NTSC-system används 4:1:1 sampling, dvs krominansen samplas i var fjärde pixel, 

vilket visas i Figur 5. För PAL-system används 4:2:0, vilket även används i MPEG-2 och JPEG-kompression. 

4:2:0 är egentligen 4:2:0 på en linje och 4:0:2 på nästa linje vilket ses i Figur 6. Detta ger en mer jämn 

distribution av färgsampel än 4:1:1 [2]. 

 

Linje 1 → Y 

Cr, Cb 

Y Y Y Y 

Cr, Cb 

Y Y Y Y 

Cr, Cb 

Linje 2 → Y 
Cr, Cb 

Y Y Y Y 
Cr, Cb 

Y Y Y Y 
Cr, Cb 

 

Figur 5: Med 4:1:1 tas sampelvärden för krominansen i var fjärde pixel. 

 

Linje 1 → Y 

Cr 

Y Y 

Cr 

Y Y 

Cr 

Y Y 

Cr 

Y Y 

Cr 

Linje 2 → Y 
Cb 

Y Y 
Cb 

Y Y 
Cb 

Y Y 
Cb 

Y Y 
Cb 

 
Figur 6: 4:2:0 sampling ger en jämnare spridning av färgsampel. 



 En granskning av den senaste tekniken för HDTV-produktion 2009-03-12 

13 

 

2.4 Bitdjup 

De flesta kameror och bildskärmar samt alla TV-utsändningar använder 8 bitar per färgkanal (RGB) vilket 

ger 28 = 256 nivåer. En del kameror har dock möjlighet att spela in i 10 bitar per färgkanal vilket istället 

ger 210 = 1024 nivåer. Detta innebär t ex att det finns 1024 olika varianter (nivåer) av RGB-färgerna 

istället för de vanliga 256, vilket ger mycket större möjligheter för t ex färgkorrigering. En nackdel är att 

materialet tar upp mer lagringsutrymme. Man får även vara försiktig vid nedkonvertering till 8 bitar då 

trunkering och avrundning kan göra att artefakter uppstår. 

 

2.5 Datatakt 

Datatakt innebär hur många bitar per sekund ett material tar upp. I regel gäller att ju högre datatakt 

som används, desto lägre är kompressionsgraden (dvs mindre data kastas bort). 

 

2.6 Kompression 

Okomprimerad HD kan ha en datatakt på 1244 MB per sekund och måste därför komprimeras för att 

kunna lagras och redigeras på ett effektivt sätt. Olika format gör detta på olika sätt och med olika mängd 

kompression. Några vanliga codecs (COder/DECoder) som används för kompression i videosammanhang 

är DV, MPEG-2 och MPEG-4. Alla tre är baserade på DCT (diskret cosinustransform) vilket även 

stillbildformatet JPEG är. 

 

2.6.1 Intra-frame 

Intra-frame eller I-frame kompression innebär att kompression sker i varje enskild bildruta och bilden 

återskapas med information som finns i den egna bildrutan. Det kan liknas vid att komprimera varje 

enskild bildruta med en JPEG-liknande kompression. Fördelen med intra-frame är att bildrutorna inte är 

beroende av varandra och man kan därför klippa vart som helst i videomaterialet utan att behöva 

beräkna nya bildrutor som i fallet med Long GOP nedan [2]. 

 

2.6.2 Inter-frame / Long GOP 

Vid inter-frame kompression kodas vissa bildrutor enligt I-frame metoden medan man mellan dessa I-

frames gör en prediktion av hur pixlar rör sig mellan bildrutorna. Endast denna prediktion lagras istället 

för en hel bildruta vilket gör att kompressionsgraden blir högre. Dessa prediktionsbilder kallas P-frames 

och beror på föregående I-frame. Det finns även en B-frame (bi-directional) som beror på föregående 

och kommande I- och P-frames. B-frames tar upp ännu mindre utrymme än P-frames. Tillsammans utgör 
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alla dessa ”frames” mellan två I-frames en GOP (Group of Pictures) som vanligtvis är tolv eller femton 

rutor lång. Att använda denna typ av kompression gör att lägre datatakt kan användas än vid intra-frame 

kompression. Om man gör ett klipp mitt i en ”Group of Pictures” måste dock nya bildrutor beräknas. 

Ett exempel på en Long GOP är: I B B P B B P B B P B B I 

 

2.6.3 MPEG-2 & MPEG-4 AVC / H.264 

MPEG-2 är en vidareutveckling av MPEG-1 och har blivit standard för kompression till DVD och TV-

utsändningar. Inter-frame kompression (Long GOP) används för att få en väldigt låg datatakt. MPEG-2 

specificerar ett antal olika ”Profiles” och ”Levels” som bland annat talar om hur hög upplösningen får 

vara och vilken maximal datatakt som får användas. De vanligaste profilerna visas i  

Tabell 1. 

 

Profile 
 

Level 

Simple 

4:2:0 

I,B 

Main 

4:2:0 

I,B,P 

High 

4:2:0 / 4:2:2 

I,B,P 

Low 
 352 x 288 

4 Mbit/s 

 

Main 
720 x 576 

15 Mbit/s 

720 x 576 

15 Mbit/s 

720 x 576 

20 Mbit/s 

High 1440 
 1440 x 1152 

60 Mbit/s 

1440 x 1152 

80 Mbit/s 

High 
 1920 x 1152 

80 Mbit/s 

1920 x 1152 

100 Mbit/s 
 

Tabell 1: De vanligaste “profiles” och “levels” för MPEG-2 [2]. 

 

MPEG-4 är en vidareutveckling av MPEG-2 som använder mer komplexa kodningsmetoder och kan 

därför reducera datamängden med ca 30% [2]. Förutom video definieras många andra saker som 3D-

objekt, grafik, text och DRM (digital rights management) i MPEG-4 standarden [4]. De olika delarna i 

MPEG-4 standarden kallas ”Parts” och i MPEG-4 Part 2 definieras den videokodning som används i t ex 

DivX och Xvid. I MPEG-4 Part 10 definierar man en mer avancerad videokodning kallad AVC (advanced 

video coding), som även går under namnet H.264 (då MPEG-4 AVC är identisk med ITU-T H.264 

standarden). H.264 är skalbar och används bland annat i iPods och Blu-ray. Precis som MPEG-2 använder 

MPEG-4 ett antal olika profiler. 
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3 Kamerasystem och format 
 

I detta kapitel presenteras olika kamerasystem för inspelning i HD. Produkter från Sony, Panasonic, JVC 

och Red Digital Cinema finns beskrivna. Systemen arbetar med olika typer av lagringsmedia och 

kompressionstekniker samt kräver olika typer av arbetsflöden. Det är viktigt att veta vad man får ut av 

ett kamerasystem för att se om ett visst system lämpar sig för den produktion man gör. 

 

3.1 Sony 

3.1.1 HDCAM / HDCAM-SR 

HDCAM är Sonys ”high-end”-format och kom ut på marknaden redan 1997 [5]. Formatet är väl prövat i 

många produktioner och rekommenderas av Sony till bland annat drama, dokumentärer och reklam [6]. 

HDW-F900 som fanns tillgänglig från 2000 har även använts till filmproduktion då den stödde inspelning 

i 24p, samma antal bilder per sekund som används i just filmsammanhang. Nu finns det flera kameror 

från Sony som klarar 24p och det ser man på CineAlta-logotypen som återfinns på dessa produkter. 

HDCAM använder 1/2-tums band precis som flera äldre format, t ex Digital Betacam. För att det 

högupplösta materialet ska rymmas på bandet komprimeras videosignalen med en DCT-baserad intra-

frame metod. Luminansen nedsamplas från 1920 till 1440 pixlar per linje och krominansen samplas i 480 

pixlar per linje vilket ger ett samplingsförhållande på 3:1:1 [7]. Ut från kameran har man dock inte 1440 

pixlar utan interpolation sker till 1920 pixlar per linje. 

En hel del färginformation kastas bort under nedsamplingen vilket är negativt för efterarbete som 

avancerad färgkorrigering eller chroma-key (bluescreen/greenscreen). Men bilderna håller ändå väldigt 

hög kvalité och formatet är fortfarande ett av Sonys high-end format. 

Datatakten för videodelen ligger på 140 Mbit/s och blir tillsammans med ljudet 185 Mbit/s. 

Då stora produktionsbolag och filmbolagen i Hollywood ställde ännu högre krav på kvalitén lanserade 

Sony 2003 det nya formatet HDCAM-SR (Superior Resolution). Fortfarande används 1/2-tums band men 

med en högre partikeldensitet vilket gör att mer data kan lagras. HDCAM-SR använder intra-frame 

MPEG-4 Studio Profile (SP) [8] och har en videodatatakt på 440 Mbit/s i ”Standard Quality”-läget och 

880 Mbit/s i ”High Quality”-läget. Ingen subsampling av luminansen sker som i vanlig HDCAM. De 

samplingsalternativ som finns är antingen 4:2:2 eller RGB 4:4:4 och inspelning sker även i 10-bitar för att 

behålla så mycket information som möjligt i mörka och ljusa partier av bilden. 

Vid kompression av bildrutorna används två processer parallellt för att ge maximal kvalité. Dels används 

Differential Pulse Code Modulation (DPCM) för kompression utan dataförlust (lossless) och dels används 

DCT [8].  
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I Figur 7 nedan visas HDCAM-kamerorna HDW-650F och HDW-F900R samt HDCAM-SR kameran F-35 

(ämnad åt filmproduktion). 

  

Figur 7: HDCAM-kamerorna 650F och F900R (filmutrustad) följt av den digitala filmkameran F-35 med HDCAM-SR bandare 

monterad baktill. Bildkälla Sony Broadcast and Business Solutions, http://pro.sony.com/bbsc 

 

3.1.2 XDCAM HD 

2003 introducerade Sony sina första kameror som istället för band använde Professional Disc, vilket är 

en skiva med samma storlek som en vanlig Blu-ray/DVD-skiva. Likt Blu-ray används en blåviolett laser 

men Professional Disk och Blu-ray är inte kompatibla med varandra [9]. Professional Disc använder 

bland annat ett annat material som stödjer högre läs- och skrivhastigheter. Skivan ligger dessutom i en 

skyddande plastkassette. Precis som band kan skivan nyttjas för arkivering och enligt Sony visar tester 

att skivan håller i upp till femtio år. 

Dessa nya bandlösa kamerasystem kallas för XDCAM och på skivorna skrivs datan i form av filer som 

direkt kan föras över till en dator för redigering. De första systemen spelade in video med SD-upplösning 

i antingen DVCAM eller MPEG-IMX, där det senare formatet utnyttjar intra-frame MPEG-2 och skall ge 

kvalité motsvarande Digital Betacam [2]. 

2006 lanserades XDCAM HD som precis som SD-varianten spelar in på Professional Disk. HD-kamerorna, 

som finns i några olika modeller, har tre 1/2-tum CCDer med upplösningen 1440 x 1080 [10], vilket också 

är upplösningen som spelas in. Då kamerorna stöder inspelning i 24p, och har flera filminriktade 

gammalägen, är kamerorna märkta med Sonys CineAlta-logotyp. Kameran PDW-F355 stöder dessutom 

så kallad undercrank/overcrank vilket innebär att antalet bilder per sekund kan ställas mellan 1 och 60 i 

steg om 1 bildruta. Att t ex spela in 25p material med 50 bilder per sekund ger en slowmotion-effekt 

med halva den ursprungliga hastigheten. 

XDCAM HD använder MPEG-2 Long GOP (main profile @ high level) med tre valbara datatakter, 18 

Mbit/s VBR (variabel bit rate), 25 Mbit/s CBR (constant bit rate) samt 35 Mbit/s med VBR [11]. 

Alternativet med 25 Mbit/s använder CBR för att vara kompatibel med HDV. Anledningen till att 

datatakterna kan vara så låga beror just på Long GOP kompressionen samt att samplingen är 4:2:0 som i 

DV (PAL), DVCAM (PAL) och HDV. ”Variabel bit rate” innebär att bildrutorna komprimeras olika mycket 

beroende på deras komplexitet. I regel gäller att VBR-video har högre kvalité än CBR-video vid samma 

datatakt. 
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Då de första kamerorna var mer inriktade mot ENG (electronic news gathering), och för att närma sig 

HDCAM mer, har man lanserat XDCAM HD422 i form av kameran PDW-700 som blev tillgänglig i april 

2008. Den är intriktad mot produktion som kräver högre kvalité än de tidigare XDCAM HD-kamerorna. 

PDW-700 har tre 2/3-tum CCD-sensorer och spelar in med full HD-upplösning 1920 x 1080 pixlar [12]. 

Samplingsförhållandet är 4:2:2 och en högre datatakt på 50 Mbit/s används. PDW-700 har stöd för de 

andra XDCAM HD formaten och kan även, med en mjukvaruuppgradering tillgänglig f r o m augusti 2008, 

spela in i SD-formaten DVCAM och MPEG-IMX. Kameran visas nedan i Figur 8. 

Som filformat i kamerorna används det SMPTE-standardiserade formatet MXF [13] som stöds av de 

flesta tillverkarna av redigeringsmjukvara.  Förutom video och ljud kan metadata lagras på skivan vilket 

kan underlätta efterarbetet. Även lågupplöst MPEG-4-komprimerad proxy-video lagras till varje klipp. 

Dessa proxy-klipp kan användas för lågupplöst redigering och sedan räcker det att tanka över just det 

högupplösta material som behövs för det färdigredigerade programmet. 

 

 

Figur 8: XDCAM HD422-kameran PDW-700 tillsammans med XDCAM-spelaren PDW-HD1500. Bildkälla [14]. 

 

3.1.3 XDCAM EX 

För billigare HD-produktion lanserade Sony 2007 kameror som fått benämningen XDCAM EX. Dessa 

kameror spelar in på SxS (S-by-S) PRO flashbaserade minneskort (8, 16 eller 32 GB)  som är baserade på 

ExpressCard-standarden [15]. Samma kompressionslägen som XDCAM HD används (HQ och SP). I HQ-

läget (35 Mbit/s) stöds full HD-upplösning på 1920 x 1080 medan SP-läget (25 Mbit/s) har upplösningen 

1440 x 1080 för kompatibilitet med HDV. Samplingsförhållandet är 4:2:0. Kamerorna som existerar idag 

är PMW-EX1 och PMW-EX3 som båda visas i Figur 9. Båda kamerorna har tre st 1/2-tum CMOS-

bildsensorer, men bara EX3 har utbytbar optik. Med hjälp av en adapter kan man även använda t ex 2/3-
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tum eller 35mm-objektiv. Förutom SxS-minneskort finns en extern hårddisk (60 GB) med ExpressCard-

anslutning som kan användas för inspelning eller säkerhetskopiering av minneskorten.  

Kamerorna har två kortplatser och med ett 16 GB minneskort kan man spela in ca 50 minuter i HQ-läget 

(35 Mbit/s).  EX1 och EX3 stödjer undercrank/overcrank för att t ex spela in klipp i slowmotion. Vid 

upplösningen 1080p stöds 1 till 30 bildrutor per sekund medan inspelning i 720p stödjer 1 till 60 

bildrutor per sekund. Kamerorna stödjer dessutom intervallinspelning vilket innebär att kamerorna kan 

ställas in att fånga en bildruta t ex var 5e sekund. 

 

Figur 9: Till vänster visas EX1 och till höger EX3. Den senare är något större vilket inte framgår av bilden.  
Bildkälla Sony Broadcast and Business Solutions, http://pro.sony.com/bbsc 

 

3.1.4 HDV 

I september 2003 lanserade Sony, JVC, Canon och Sharp specifikationen för HDV [16]. Detta format gör 

det möjligt att spela in material med HD-upplösning på vanliga DV-band. Man specificerade två format 

HDV1 och HDV2 där det första formatet har upplösningen 1280 x 720 pixlar och progressiv inspelning 

medan det andra formatet har 1440 x 1080 pixlar och interlaced inspelning. Tack vare större 

kompression får man plats med den högre upplösningen på DV-banden. Båda HDV-varianterna 

använder MPEG-2 Long GOP, 8 bitar kvantisering och samplingsförhållandet 4:2:0. HDV1 har datatakten 

19,7 Mbit/s medan HDV2 har 25 Mbit/s. Båda formaten spelar in ljud i MPEG-1 Layer 2 med 384 kbit/s. 

Sony har i sina produkter implementerat HDV2 med 1440 x 1280 interlaced inspelning och kallar 

formatet HDV 1080i, medan JVC i sina produkter använder HDV1, med tillägg för 24p inspelning, och 

kallar formatet ProHD [2]. JVCs kamerasystem beskrivs närmare i avsnitt 3.3.1. 

Sonys första HDV-kamera var HVR-Z1 som lanserades i januari 2005. Sedan dess har flera modeller, både 

på konsument- och proffsmarknaden lanserats. 2008 lanserades två HDV-kameror inriktade mot den 

mer professionella marknaden, HVR-Z7E och HVR-S270E [17], där den senare är en axelkamera. 

Kamerorna visas i Figur 10. Båda har utbytbar optik, tre 1/3-tum CMOS-bildsensorer och stöd för 

progressiv inspelning i 1080 25p. Ytterliggare ett intressant tillägg är möjligheten att spela in på  
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Compact Flash minneskort. Ett minneskort på 16 GB ger en inspelningstid på ca 72 minuter [18]. HVR-

S270 i filmutförande visas i Figur 11. 

 

Figur 10: HDV-kamerorna HVR-Z7E respektive HVR-S270. Bildkälla Sony Broadcast and Business Solutions, 
http://pro.sony.com/bbsc 

 

 

Figur 11: HVR-S270 utrustad med bland annat en filmlins. Bildkälla [18].  
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3.2 Panasonic 

3.2.1 DVCPRO HD 

DVCPRO HD (även kallad DVCPRO 100) bygger på Panasonics tidigare format DVCPRO 25 (från 1995) och 

DVCPRO 50. Numren som anges är datatakten. DVCPRO 25 har, precis som DV, datatakten 25 Mbit/s. 

DVPRO 50 använder två strömmar och har därmed dubbel datatakt och används i professionella SD-

sammanhang. DVCPRO HD har fyra strömmar och datatakten blir därmed 100 Mbit/s [2]. DVCPRO HD 

uppges ofta ha samplingsförhållandet 4:2:2 men det är en sanning med modifikation. Precis som för 

flera andra format nedsamplas både luminansen och krominansen och för inspelning i 1920 x 1080 

nedsamplas bilden till 1280 luminanssampel och 640 krominanssampel per linje [7]. Förhållandet mellan 

dessa antal sampel är 4:2:2, och det är alltså inte full HD-upplösning som detta samplingsförhållandet 

avser. Vid inspelning i 1920 x 1080 har Sonys HDCAM fler luminanssampel än DVCPRO HD medan det 

senare formatet har fler krominanssampel. Vid inspelning i 1280 x 720 med DVCPRO HD nedsamplas 

bilden till 960 luminanssampel och 480 krominanssampel per linje [19]. 

2003 presenterade Panasonic en minneskortbaserad inspelningsteknik. Inspelning sker på så kallade P2-

kort som består av flera SD-minneskort och har ett PCMCIA-gränssnitt. I dagsläget finns flera kameror 

som utnyttjar P2. AJ-HPX2000 var Panasonics första P2-kamera [20]. Den har tre 2/3-tum CCD-sensorer 

och spelar in DVCPRO HD i 1080i eller 720p samt SD-formaten DVCPRO-50 och 25. Kamerans CCD-

sensorer har endast 1280 x 720 aktiva pixlar vilket innebär att interpolation sker till 1080 linjer vid 

inspelning i 1080i-läget. Med ett hårdvaruinstickskort  fås även möjligheten att spela in AVC-Intra som 

förklaras i nästa avsnitt. Kameran har stöd för fem P2-kort och med 64 GB minne (t ex 2x32 GB eller 

4x16 GB) har man möjlighet att spela in ca 68 minuter HD-material. Den nyare HPX500 har en kortplats 

mindre än HPX2000 och stöder inte AVC-Intra, men kameran stöder däremot variabel bildhastighet [21]. 

I 720p-läget kan bildhastigheten ställas till något av elva steg mellan 12 och 50/60 bilder per sekund. 

Detta gör det möjligt att t ex spela in scener i slowmotion. Kamerorna visas i Figur 12 nedan. 

 

Figur 12: DVCPRO HD P2-kamerorna HPX500 respektive HPX2000 från Panasonic.  
Bildkälla Panasonic Professional Video Cameras, http://www.panasonic.com/business/provideo/ 
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3.2.2 AVC-Intra 

AVC-Intra är en codec som bygger på H.264 (MPEG-4 AVC) [22] och precis som namnet antyder används 

intra-frame kompression (endast I-frames). Formatet finns i två versioner, AVC-Intra 100 och 50, vilket 

motsvarar den datatakt som används. AVC-Intra 100 har 4:2:2 sampling och full HD-upplösning 1920 x 

1080 pixlar medan AVC-Intra 50 har 4:2:0 sampling och nedsamplar bilden till 1440 x 1080 pixlar [23]. 

Båda versionerna har stöd för 10 bitars kvantisering (bitdjup). AVC-Intra 50 ska ge samma kvalité som 

DVCPRO HD, fast vid halva datatakten. 

Panasonics AJ-HPX3000 [24], som visas i Figur 13, stödjer AVC-Intra från start till skillnad från HPX2000 

som kräver ett instickskort. HPX3000 har tre 2/3-tum CCD-sensorer med full HD-upplösning, dvs antalet 

aktiva pixlar är 1920 x 1080, till skillnad mot HPX2000 som hade 1280 x 720 (2,2 Mpixel jämfört med 1,1 

Mpixel). 

I serien VariCam finner man kamerasystem med variabel bildhastighet för effekter som slowmotion eller 

time-lapse och Panasonic har nu två efterträdare till den bandbaserade DVCPRO HD kameran HDC27H. 

De två nya kamerorna, AJ-HPX2700 och AJ-HPX3700 [25], spelar båda in på P2-minneskort och stödjer 

AVC-Intra 100 (och 50) samt DVCPRO HD. HPX2700 har precis som HPX2000-kameran en bildsensor som 

inte är i full HD-upplösning utan interpolation sker vid inspelning i full-HD. I 720p-läget kan 

bildhastigheten ställas mellan 1 och 60 bilder per sekund. HPX3700 har en full-HD sensor på 1920 x 1080 

pixlar men bildhastigheten är endast ställbar mellan 1 och 30 bilder per sekund. Båda har avancerade 

inställningsmöjligheter för bland annat filmgamma och kamerorna är inriktade mot filmproduktion även 

om de förstås lämpar sig väl även för TV-produktion. HPX3700 har så kallade dual-link HD-SDI utgångar 

för att kunna skicka ut en RGB 4:4:4 signal med 10-bitars log-gamma för kompatibilitet med 

okomprimerade arbetdsflöden för filmproduktion. Båda kamerornas utseende påminner om HPX3000, 

som visas nedan, i sina grundutföranden. 

 

Figur 13: Panasonics AVC-Intra P2-kamera HPX3000. Bildkälla Panasonic Professional Video Cameras, 
http://www.panasonic.com/business/provideo/ 
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3.3 JVC 

3.3.1 ProHD 

ProHD baseras på HDV1-standarden, dvs inspelning i 720p på vanliga DV-band, men lägger även till stöd 

för 24 bildrutor per sekund [2]. JVC har tre kameror på marknaden som är av typen kompakt 

axelkamera. Dessa är GY-HD110E, GY-HD200EB och GY-HD251E (där E betecknar en europeisk kamera).  

Den största skillnaden modellerna emellan är de ut- och ingångar som stöds. Gemensamt för kamerorna 

är bland annat progressiv inspelning i 1280 x 720, tre st 1/3-tum CCD-sensorer, 4:2:0 sampling, utbytbar 

optik, analog utgång för okomprimerad video (720p, 4:2:2), inspelning i 24 bilder per sekund samt 

gammainställningar för ett filmliknande utseende. Den externa hårddisken DR-HD100 kan kopplas in via 

firewire för direktinspelning till hårddisk, vilket gör att man snabbt kan komma åt det inspelade 

materialet från en dator [26]. HD200EB lägger till stöd för bland annat inspelning av 50/60 progressiva 

bildrutor per sekund i 1280 x 720 pixlars upplösning samt inspelning i 1080i vilket kan ske till extern 

hårddisk (ej till band). Kameran har även förbättrad analog- till digitalomvandlare och stöd för större 

professionella batterier. Den tredje kameran, HD251E, saknar 1080i inspelning men lägger till stöd för 

HD-SDI och Genlock (synkronisering) samt tidskod in/ut, vilket ger stöd för flerkamerainspelning [27]. 

Kameran kan även användas som studiokamera med hjälp av en studioadapter. 

Med adaptern Mini35 från P & S Technik, som fungerar till alla JVC kamerorna (och även Sonys kameror 

med 1/3-tum sensorer), kan man använda linser för 35mm-film [26] och därmed få ett mer filmlikt 

utseende på materialet med bland annat kortare skärpedjup. Mini35 adaptern visas monterad på en 

kamera i Figur 14. 

 

 

Figur 14: GY-HD250 från JVC. Den nedre kameran är utrustad med en Mini35-adapter för att kunna använda 35mm-linser. 
Bildkälla JVC Professional, http://pro.jvc.com/prof/ 
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3.4 Red Digital Cinema 

3.4.1 RED ONE 

Red One, från företaget Red Digital Cinema [28], är en digital 4K kamera som blivit väldigt populär, 

framförallt i film- och reklambranchen. Företaget Red Digital Cinema startades av Jim Jannard, mannen 

bakom Oakley-glasögonen, och företaget lyckades skapa en sådan hype kring Red One att de började 

sälja kameran redan innan den fanns producerad. Idag används kameran skarpt i film- och 

reklamproduktion och intresset för att använda kameran till vanlig TV-poduktion växer. Kameran visas i 

Figur 15 nedan. 

Red One har en 12 Megapixel CMOS-sensor med en fysisk storlek motsvarande Super 35mm-film . 

Antalet aktiva pixlar på sensorn är 4520 x 2540, men färre pixlar kan användas för inspelning med lägre 

uplösning. Till kameran använder man 35mm-objektiv och skärpedjupet blir därmed detsamma som för 

35mm-film. Red One spelar in i 4K, 3K eller 2K med bildförhållandet 16:9 eller 2:1, alternativt anamorfisk 

2:1. All inspelning är proggresiv och olika bildhastigheter kan användas beroende på den upplösning som 

inspelningen sker i. Vid 4K-inspelning används standardhastigheter t ex 24, 25 eller 30 bilder per sekund 

medan man i 3K kan spela in 50 eller 60 bilder per sekund och vid 2K hela 75 eller 120 bilder per sekund 

vilket ger väldigt bra slowmotion. 

Inspelning sker i råformat med codecen RedCode RAW, en wavelet-codec (som JPEG2000), med variabel 

datatakt och 12 bitars kvantisering. Den önskade datatakten kan ställas i två lägen: 224 Mbit/s och 288 

Mbit/s. Precis som vid stillbildsfotografering i råformat har man tillgång till all data som sensorn 

registrerat och t ex vitbalansering kan därmed göras i efterhand. 

För att lagra datan används antingen Red Drive (två 160 GB hårddiskar i RAID 0 för ökad hastighet), Red-

RAM (två flash-hårddiskar på 32 GB i RAID 0) eller CompactFlash-minneskort. 

 

Figur 15: Red One i en av många konfigurationer då tillbehören kan monteras på många olika sätt. 
Bildkälla RED Digital Cinema, http://www.red.com/ 
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I november 2008 kom det mer information från Red Digital Cinema om de två nya kamerorna man håller 

på att utveckla. Red påpekar dock att priser, specifikationer och lanseringsdatum kan förändras drastiskt 

[28]. Kamerorna, som gått under arbetsnamnen Scarlet och Epic, visade sig vara ”hjärnor” i en 

modullösning som Red ska lansera under 2009. Man köper sig en ”hjärna” som innehåller bildsensor och 

processor, för att sedan köpa tillbehör och bygga upp kameran utefter ens egna behov. 

Scarlet finns med sensorstorlekar på 2/3-tum, Super 35mm och Full Frame 35mm. 2/3-tum sensorn 

klarar 1-120 bildrutor per sekund i en upplösning på 3K, medan de andra sensorerna klarar 1-30 bilder 

per sekund i 5K- respektive 6K-upplösning. 

Epic har sensorstorlekar motsvarande Super 35mm, Full Frame 35mm, samt sensorer kallade 645 

respektive 617. De två första klarar 1-100 bildrutor per sekund i 5K respektive 6K, medan 645-sensorn 

klarar 1-50 bildrutor per sekund i 9K och 617-sensorn 1-25 bilder per sekund i hela 28K. 

Datatakterna som används vid inspelning med Scarlet är på 336 Mbit/s (42 MB/s) medan Epic använder 

1800 Mbit/s (225 MB/s) för de mindre sensorerna och 4000 Mbit/s (500 MB/s) för 617-sensorn. 

Då man konfigurerar kamerakroppen själv kan man bygga ett system som snarare liknar en 

stillbildskamera än en filmkamera eller sätta samman två ”hjärnor” för stereoskopisk filmning. De olika 

hjärnorna visas i Figur 16 och några av de moduler som finns visas i Figur 17. Två olika konfigurationer, 

film och stillbildskamera, visas i Figur 18. 

 

Figur 16: De olika “hjärnorna i systemen Scarlet och Epic från Red. Bildkälla RED Digital Cinema, http://www.red.com/ 
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Figur 17: Olika moduler bygger upp kamerakroppen. Bildkälla RED Digital Cinema, http://www.red.com/ 
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Figur 18: Överst konfigurerad som filmkamera och under denna som stillbildskamera alternativt kompakt filmkamera. 

Bildkälla RED Digital Cinema, http://www.red.com/ 
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4 Redigering 
 

För redigering av HD-material krävs förstås programvaror som stödjer detta. Alla de stora tillverkarna av 

redigeringsmjukvara har sådant stöd, även om de senaste versionerna krävs (de flesta från hösten 2008) 

för vissa format som AVC-Intra och Red. I detta kapitel beskrivs Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro, 

Avid Media Composer och Canopus Edius. 

 

4.1 Adobe 

Adobe har en kraftfull samling program för videoredigering och bildbehandling. Adobe Photoshop är 

standard inom bildbehandlingsbranchen och Adobe After Effects används av många inom TV-branchen 

för efterbearbetning och effekter. Andra programvaror är bland annat Adobe Encore som används för 

att skapa DVD- eller Blu-ray-skivor och Adobe Soundbooth för ljudinspelning och redigering. För video- 

och filmredigering finns Adobe Premiere som visas i Figur 19. 

Premiere stödjer redigering av HDV, XDCAM, DVCPRO HD och i senaste versionen av Premiere (Creative 

Suite 4) stöds även AVC-Intra  och Red-kamerans filformat (via en plugin) utan att dessa format måste 

konverteras före redigering. För XDCAM och DVCPRO HD / AVC-Intra (via P2-kort) kan videofilerna 

importeras precis som klipp från en hårddisk, och ljud och metadata länkade till videoklippen importeras 

automatiskt. 

Adobe säljer inte hårdvara för inspelning av video eller för realtidsrendering av vissa format men det 

finns tredjepartstillverkare som AJA, Blackmagic Design, Bluefish 444 och Matrox som säljer sådan 

hårdvara. Företaget Cineform har mjukvarulösningar som codecarna Cineform Intermediate och 

Cineform RAW. 

En fördel med Premiere jämfört med andra redigeringsprogram är stöd för att direkt öppna upp 

tidslinjen i After Effects för efterbearbetning. Med andra redigeringsprogram behöver man använda 

plugins för att exportera tidslinjen eller skapa referensfiler som kan öppnas i After Effects. 

Adobes programsvit finns för både PC (Windows) och Mac. 
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Figur 19: Adobe Premiere CS3. 
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4.2 Apple 

Apple har i sin programsvit Final Cut Studio 2 precis som Adobe inkluderat flera kraftfulla program för 

redigering och efterbearbetning. Final Cut Pro används för redigering och Motion används för 2D- och 

3D-grafik. Color är ett program för färgkorrigering, Soundtrack Pro för ljudbearbetning, DVD Studio Pro 

för DVD och Blu-ray och till sist Compressor för komprimering till olika format och plattformar. 

Precis som Adobe Premiere stödjer Final Cut Pro HDV, XDCAM, DVCPRO HD, AVC-Intra och Red. 

Programmet har nära integration till de andra programmen i Studio-sviten vilket gör att man slipper 

exportera klipp eller skapa referensfiler när man arbetar med program i denna svit. Final Cut Pro visas i 

Figur 20. 

Apple har utvecklat en egen codec för HD (och SD) kallad ProRes 422 [29]. Codecen är intra-frame (I-

frame), använder full HD-upplösning 1920 x 1080 alternativt 1280 x 720, 4:2:2 sampling och bitdjupet är 

upp till 10 bitar. Kodningen utnyttjar variabel datatakt för högsta kvalité med en datatakt på 145 Mbit/s i 

normalläget eller 220 Mbit/s i HQ-läget (High Quality). Codecen kan utnyttja flera processorer för 

snabbare kodning/avkodning och material kan även kodas om flera gånger (flera generationer) utan att 

kvalitén försämras. Final Cut Pro kan utnyttja ProRes 422 till effekter och övergångar hos t ex HDV- eller 

XDCAM-material för bättre prestanda då dessa två format använder Long GOP. 

Hårdvarutillverkaren AJA säljer lösningar som ger hårdvaruacceleration av ProRes 422 vilket gör det 

möjligt att t ex arbeta i högupplöst HD även på en laptop eller långsammare stationär dator. AJA Io HD 

visas i Figur 21. 

 

Figur 20: Skärmdump från Final Cut Pro 6. Bildkälla Apple Final Cut Studio, http://www.apple.com/finalcutstudio/ 
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Figur 21: AJA Io HD ger hårdvarustöd för Apple ProRes 422. Bildkälla AJA Video, http://aja.com 

 

4.3 Avid 

Avid är en stor aktör på den professionella marknaden och säljer både mjuk- och hårdvarulösningar. 

Redigeringsprogrammet Avid Media Composer säljs tillsammans med flertalet andra programvaror, t ex  

Avid FX för 2D/3D-compositing och effekter. Dessutom medföljer ett stort antal tredjepartsprogram t ex 

Avid DVD by Sonic för DVD- och Blu-ray-produktion och Sorenson Squeeze för konvertering och 

kompression till olika format. 

Media Composer stödjer, precis som de tidigare nämnda mjukvarorna, bland annat HDV, XDCAM, 

DVCPRO HD och AVC-Intra utan att formaten behöver konverteras. Dock inte Red-kamerans format. 

Avid har en egen codec för HD kallad DNxHD [30]. Codecen finns i flera varianter med olika datatakt och 

bitdjup, samtliga har dock 4:2:2 sampling. DNxHD 220 har datatakten 220 Mbit/s (vid 60 delbilder per 

sekund) och används för material i full HD där man vill ha så hög kvalité som möjligt. Bitdjupet kan vara 

antingen 8 eller 10 bitar. DNxHD 145 använder 8 bitar och lämpar sig mycket väl för HDCAM eller 

DVCPRO HD. Datatakten 145 Mbit/s är, precis som ovan, för material i full HD med 60 delbilder. För 

progressivt material med 25 bildrutor per sekund blir datatakten 120 Mbit/s. En tredje variant är DNxHD 

36 som används t ex för redigering i ett online/offline arbetsflöde. Precis som Apples ProRes 422 klarar 

Avid DNxHD omkodningar i flera generationer. 

Avid själva tillverkar hårdvara till sina system, som främst ger olika in- och utgångar som HD/SD-SDI, 

men även hårdvaruacceleration av DNxHD-codecen. Ett exempel är Mojo DX som visas i Figur 22. 

Avid Media Composer och Mojo DX fungerar på både PC (Windows) och Mac.  
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Figur 22: Till vänster ses Avid Media Composer på en Macbook Pro och till höger Mojo DX hårdvaran för stationära system. 
Bildkälla Avid, http://www.avid.com 

 

 

Figur 23: Skärmdump av Avid Media Composer som körs i Apples Mac OSX. Bildkälla DV, http://www.dv.com 
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4.4 Canopus / GrassValley Thomson 

Canopus, tillhörande GrassValley Thomson, är ett företag med både hård- och mjukvarulösningar. Den 

huvudsakliga mjukvaran är redigeringsprogrammet Edius som har samma stöd för format, utom Red, 

som tidigare nämnda programvaror. Till Edius medföljer en del tredjepartsmjukvara, t ex för att skapa 

DVD- och BluRay-skivor samt video- och ljud-filter. Canopus ligger även bakom mjukvaran ProCoder för 

konvertering och kompression till olika format. 

Även Canopus har en egen codec kallad Canopus HQ [31]. Den har 4:2:2 sampling, variabel datatakt 

(max 300 Mbit/s) och kan använda 1920 x 1080 eller 1440 x 1080 pixlar. Codecen lämpar sig mycket väl 

för HDCAM och DVCPRO HD. En äldre codec från Canopus är Canopus HD. Den är specifikt inriktad mot 

DVCPRO HD och har en konstant datatakt på 100 Mbit/s, 4:2:2 sampling och uppslösningen 1280 x 1080 

pixlar. 

Den senaste hårdvaran från Canopus klarar hårdvaruacceleration av Canopus HQ codecen. 

Edius finns för PC med Windows XP eller Vista. 

 

 

Figur 24: Skärmdump av Edius 5. Bildkälla Canopus / GrassValley Thomson, http://desktop.thomsongrassvalley.com/ 
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5 Arbetsflöde 
 

Olika format kräver olika arbetsflöden och i detta kapitel presenteras exempel på arbetsflöden med 

band, Sonys olika XDCAM-system, Panasonics P2-system samt arbetsflödet med Red One. Det är viktigt 

att hitta ett arbetsflöde som passar den egna produktionen och det egna produktionsbolaget. 

 

5.1 Band (Sony HDCAM) 

Sony HDCAM används som exempel på ett bandbaserat arbetsflöde. Formatet är väldigt vanligt 

förekommande och ett liknande arbetsflöde kan användas med andra bandbaserade format som 

DVCPRO HD och HDV. För dessa två format är det dock betydligt vanligare att överföra materialet till en 

dator via FireWire då de flesta redigeringssystemen stödjer formaten utan att de behöver konverteras. 

För HDCAM sker inspelningen på särskilda HDCAM-band alternativt direkt till en dators hårddisk. Efter 

inspelning på band spelas materialet upp i en HDCAM-bandspelare (kan vara själva kameran) samtidigt 

som man med särskild hårdvara konverterar videosignalen till filer som lagras på hårddisk. Kopplingen 

mellan bandspelare och dator är oftast av typen HD-SDI, som har en väldigt hög bandbredd, men kan 

även vara komponent eller komposit. 

Som nämnts i avsnitt 3.1.1 sker en hel del kompression för att HD-materialet ska få plats på band. 

Genom att spela in direkt till hårddisk istället för till band kringgår man kompressionen, men det 

arbetssättet är inte särskilt praktiskt i fält. Däremot vid chromakey (bluescreen/greenscreen) som sker i 

studio bör inspelningen ske direkt till dator med så låg kompression som möjligt, t ex helt okomprimerat 

eller med en codec som Avid DNxHD 220 som har hög datatakt och 4:2:2 sampling. 

Beroende på vilket redigeringsprogram man använder finns olika codecs som används när det inspelade 

materialet lagras som fil, t ex Avid DNxHD, Apple ProRes, Canopus HQ eller Cineform Intermediate. Då 

HDCAM har en väldigt hög bandbredd kan man lagra och klippa materialet i lägre upplösning än 

orginalet (arbeta offline) för att sedan skapa en högupplöst slutgiltig version av programmet. T ex kan 

man använda DNxHD 36 för offline-arbete för att sedan göra en online (hämta in det material som 

behövs i hög upplösning) i antingen DNxHD 145 eller DNxHD 220. I offline-arbetet kan man förstås även 

använda SD-format som DV25 eller DV50. 
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5.2 Sony XDCAM 

XDCAM är Sonys bandlösa format och inspelning sker på antingen Professional Disc eller SxS-minneskort 

(ExpressCard). Allt material är redan filbaserat och i fallet Professional Disc finns proxy-video lagrat på 

disken tillsammans med det högupplösta materialet. Överföring av materialet till dator kan ske på flera 

sätt beroende på kamera och tillbehör. Den fullstora axelkameran PDW-700 har t ex firewire och 

ethernet för direktåtkomst till filerna på skivan. Vill man inte använda kameran för filöverföringen och 

därmed låsa upp den kan man använda den optiska enheten PDW-U1 eller den mer avancerade XDCAM-

spelaren PDW-HD1500. Till EX-kamerorna som använder minneskort använder man en kortläsare. Efter 

slutgiltig redigering kan materialet arkiveras t ex på hårddisk eller Professional Disc. 

 

 

Figur 25: XDCAM-arbetsflöde. Bildkälla [32]. 
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5.3 Panasonic P2 

Panasonic använder P2-minneskort (PCMCIA-gränssnitt) i sina senaste kameror.  Då inspelningstiden på 

varje P2-kort är ganska kort kan man oftast använda fyra till fem kort i samma kamera och när ett kort är 

fullt fortsätter inspelningen på nästa. Med fem 32 GB kort kan man spela in 3,5 timmar i 1080 24p. 

Tanken är inte att man ska byta till nya kort hela tiden utan P2-korten ska tömmas och återanvändas. 

När ett kort är fullt kan man t ex stoppa in det i en ”P2 Store” [33] vilket är en hårddisk med kortläsare. 

Materialet från P2-korten flyttas då automatiskt över till hårddisken. P2 Store rymmer 60 GB vilket 

motsvarar ungefär en timmes material. När sedan denna blir full får man koppla in den i en bärbar dator 

och överföra materialet till en större hårddisk. P2-korten kan också stoppas in direkt i en dator med 

PCMCIA-kortplats alternativt kan korten stoppas in i en minneskortläsare som kan ta fem P2-kort och 

som ansluts till en dator via USB 2.0. Istället för att använda en laptop i fält kan man ha en ”P2 Gear” 

(AH-HPG10) [34] vilket är en P2 player/recorder där man kan titta på klippen från P2-korten och 

dessutom kopiera materialet till en extern hårddisk.  

Ett annat sätt att få sitt material till hårddisk är att använda en FireStore FS-100 (100 eller 160 GB) som 

ansluts via FireWire och som gör att man kan spela in DVCPRO HD på både P2-kort och hårddisk 

samtidigt.  

Exempel på olika P2-arbetsflöden med bland annat AVC-Intra kameran HPX3000, HPM100 

(player/recorder) och kortläsaren PCD20 visas i Figur 26. 
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Figur 26: Exempel på AVC-Intra arbetsflöden med Panasonics P2-kamera HPX3000. Bildkälla [24]. 
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5.4 Red One 

Red One lagrar material, kodat med RedCode RAW,  på hårddisk eller flash-minne som R3D-filer [35]. 

Samtidigt skapas quicktime-referensfiler vilket gör att man med t ex Final Cut Pro direkt kan arbeta med 

materialet via dessa filer som pekar på det högupplösta orginalmaterialet. Man flyttar över materialet 

från inspelningsdisken eller minneskorten till en annan hårddisk varifrån man kommer redigera 

materialet. Med hjälp av de två gratisprogrammen Red Alert (Mac) och Redcine (Mac och PC) kan man 

förhandstitta på sitt material, göra färgkorrigering och vitbalansering samt konvertera materialet till 

andra format, t ex DNxHD för redigering i ett Avid-system. För redigering av R3D-filer i Final Cut Pro eller 

Adobe Premiere krävs plugins som Red tillhandahåller gratis. 

Figur 27 visar arbetsflödet för HD/SD-produktion med Red One och Apples Final Cut Studio 2. 

 

 

Figur 27: HD/SD-arbetsflöde för Red med Final Cut Studio 2. Bildkälla RED Digital Cinema, http://www.red.com/ 
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6 Lagring och backup 
 

Backup av material är oerhört viktigt både när man arbetar med band eller när man arbetar med 

filbaserade arbetsflöden som Professional Disc eller P2. Vid arbete med band behövs backuper på de 

hårddiskar som innehåller det intankade materialet för att man ska slippa en mycket tidskrävande 

inhämtning av material om en hårddisk skulle gå sönder. Vid arbete med minneskort krävs det att man 

överför materialet från minneskorten till hårddiskar för att frigöra minneskorten till fortsatt inspelning. 

Det är dessutom oerhört viktigt att dessa hårddiskar säkerhetskopieras direkt  för att man inte ska 

förlora allt inspelat material vid en hårddiskkrasch. 

Det finns flera olika sätt att ta backup på material och i detta kapitel kommer främst olika typer av 

lagringssätt på band och hårddisk att förklaras. 

 

6.1 Band 

Vid arbete med t ex HDV, HDCAM eller DVCPRO HD på band får man genast en backup av allt material 

som kan arkiveras, dvs man sparar själva bandet på någon säker plats. Allt intankat material finns på 

hårddisk och skulle denna gå sönder finns materialet fortfarande på banden. När materialet är 

färdigredigerat gör man oftast en ”master”-version (en slutgiltig huvudversion) som lagras på band. 

Även filbaserade format som XDCAM (Professional Disc eller SxS-minneskort) eller P2-minneskort kan 

utnyttja band för lagring. Även för dessa format kanske man väljer att göra en master-version på band. 

Bandbackup kan även göras under arbetets gång oavsett vilket arbetsflöde man arbetar efter. Under 

redigering har man alltid materialet på hårddisk och säkerhetskopior av dessa kan skapas på databand. 

Företaget Quantum har lösningar med bandlagring som är speciellt inriktade mot video [36] med t ex 

direktaccess till metadata hos MXF-filer. Systemen ansluts till det lokala nätverket och kan därmed nås 

av alla datorer som är uppkopplade på samma nätverk. Quantum LTO-3A tar särskilda band som rymmer 

upp till 400 Gb data och har en arkiveringslivslängd på ca 30 år. Den större Quantum SuperLoader 3A 

rymmer upp till sexton sådana band samtidigt. De båda systemen visas i Figur 28. 
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Figur 28: Till vänster ses Quantum LTO-3A och till höger den större Quantum SuperLoader 3A. Bildkälla Quantum ProVideo, 
http://www.quantum.com/Solutions/provideo/Index.aspx 

 

6.2 Hårddisk / RAID 

Backup på hårddiskar är mycket vanligt. Allt material är oftast intankat till hårddiskar ifrån band eller 

kopierade från andra lagringsmedier, t ex minneskort. Vid redigering har man materialet på hårddiskar 

och därför är det oftast smidigast att göra säkerhetskopior till andra hårddiskar. Att använda externa 

diskar för både redigering och backup är vanligt men kan generera ett stort antal lösa diskar vid en 

större produktion.  

En annan metod för backup är att använda hårddiskar i en RAID-konfiguration (Redundant Array of 

Inexpensive/Independent Disks). Det finns olika typer av RAID med olika många hårddiskar. Särskilt 

intressanta för backup är konfigurationer där data speglas eller där ”checksummor” sprids ut på flera 

diskar för att data från en kraschad hårddisk ska kunna återskapas från data på andra hårddiskar. En 

RAID-konfiguration kan göras med antingen interna hårddiskar eller externa RAID-system. Avid 

VideoRAID, som visas i Figur 29, är ett exempel på ett externt system. För större produktioner kan man 

använda mer avancerade system med stort lagringsutrymme som lagrar både material och backuper 

med hjälp av RAID, t ex Avid Unity och Apple Xsan som beskrivs i avsnitt 6.3 respektive 6.4. 

 

Figur 29: Avid VideoRAID ST och SR. Bildkälla Avid, http://www.avid.com 
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Det finns olika typer av filservrar och system för lagring/backup och några termer förknippade med 

dessa är DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) och SAN (Storage Area 

Network) [37]. 

DAS, som visas i Figur 30, innebär att hårddiskar eller ett lagringssystem med hårddiskar är anslutet 

direkt till en arbetsstation alternativt till en server. Användare kommer åt serverns lagringsutrymmen via 

det nätverk som servern är ansluten till. NAS, som visas i Figur 31, är i princip samma sak som DAS med 

skillnaden att filservern är inbyggd i lagringssystemet. NAS-enheten kopplas in på ett nätverk och 

användarna kommer åt lagringsutrymmet via detta nätverk. Nackdelarna med DAS och NAS är att 

filservern innebär en kritisk punkt för produktionen. Om servern går sönder kommer man inte åt filerna 

förrän hårddiskarna har kopplats till en ny server eller tills servern har lagats. Alla filförfrågningar och 

överföringar går dessutom via en enda server vilket kan vara en flaskhals om många användare arbetar 

mot servern samtidigt. 

 

Figur 30: Direct Attached Storage. Bildkälla [37]. 

 

 

Figur 31: Network Attached Storage. Bildkälla [37]. 
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I ett SAN, som visas i Figur 32, används flera servrar som alla kommer åt samma lagringssystem. Både 

servrar och klienter ser lagringssystemet som en enhet och servrarna kan ansluta till denna samtidigt 

och dela med sig av datan till klienter på nätverket. Om en server skulle sluta fungera tar en annan 

server över dennes arbete och fortsätter tillhandahålla filer till klienterna. 

 

Figur 32: Storage Area Network. Bildkälla [37]. 

 

6.3 Avid Unity 

Avid har ett system kallat Unity som finns i varianterna Avid Unity MediaNetwork och Avid Unity ISIS 

(Infinitely Scalable Intelligent Storage) [38] som båda visas i Figur 33. Med hjälp av dessa system kan 

många personer via nätverk komma åt och arbeta med material som finns lagrat i systemet. 

MediaNetwork är en server som utnyttjar Avids egenutvecklade UnityRAID. All data är helt redundant 

vilket innebär att om en hårddisk skulle gå sönder kan datan som den innehöll återskapas från övriga 

hårddiskar. Man kan ansluta till systemet via Gigabit Ethernet eller Fibre Channel och upp till 46 

personer kan arbeta mot servern samtidigt. Det maximala lagringsutrymmet är 128 TB, vilket egentligen 

innebär 64 TB då datan speglas. 

Avid Unity ISIS är en bladserver, vilket innebär att servern består av flera komponenter som var och en i 

sig är en dator med processor, minne och lagringsutrymme. Dessa ”blad” kommunicerar med varandra 

och balanserar arbetsbördan mellan varandra samt omdistribuerar data om en hårddisk skulle gå 

sönder. ISIS stödjer 330 klienter via Gigabit Ethernet och har en maximal lagringskapacitet på 192 TB (96 

TB speglat). Den tillgängliga bandbredden är ca 3,6 GB/s till skillnad från MediaNetwork som har ca 2,7 

GB/s. 
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Figur 33: Avid Unity MediaNetwork respektive Avid Unity ISIS. Bildkälla Avid, http://www.avid.com

6.4 Apple Xsan 

Xsan är ett SAN-filsystem från Apple som gör det möjligt att bygga ett ”Storage Area Network”

lagringssystem ansluts till servrarna och 

Mjukvaran gör att servrarna kan kommunicera med varandra och att klienter

lagrinsutrymmet som är anslutet till servrarna. Systemet är skalbart vilket inne

lagringsutrymme, alternativt fler servrar, 

innebär att fler personer kan vara uppkoppla

Som servrar i ett SAN från Apple används 

Pro. Som lagringssytem rekommenderar Apple VTrak E

konfigureras med t ex 16 st 750 GB diskar för ett lagringsutrymme på 12 TB.

 

 

Figur 34: Apple Xserve för rackmontering. Bildkälla Apple, 

 

Figur 35: Promise VTrak RAID. Bildkäl
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filsystem från Apple som gör det möjligt att bygga ett ”Storage Area Network”

lagringssystem ansluts till servrarna och mjukvaran Xsan installeras på både servrar och klienter. 

Mjukvaran gör att servrarna kan kommunicera med varandra och att klienterna kan komma åt 

lagrinsutrymmet som är anslutet till servrarna. Systemet är skalbart vilket innebär att mer 

lagringsutrymme, alternativt fler servrar, kan anslutas för att utöka systemets prestanda. Fler servrar 

innebär att fler personer kan vara uppkopplade mot lagringsutrymmet utan att prestandan blir

Som servrar i ett SAN från Apple används antingen Apple Xserve, som monteras i ett rack

Som lagringssytem rekommenderar Apple VTrak E-Class RAID från företaget Promise. Vtrak kan 

16 st 750 GB diskar för ett lagringsutrymme på 12 TB. 

: Apple Xserve för rackmontering. Bildkälla Apple, http://www.apple.com/xserve/

: Promise VTrak RAID. Bildkälla Apple, http://www.apple.com/server/storage/
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: Avid Unity MediaNetwork respektive Avid Unity ISIS. Bildkälla Avid, http://www.avid.com 
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7 Resultat och diskussion 
 

Då det finns en uppsjö av tillverkare, format och codecs är det definitivt svårt för produktionsbolag att 

veta vad för teknik man bör satsa på i sin HD-produktion. Extra krångligt blir det förstås första gången 

man ska gå över till att producera i HD. I detta kapitel, ”Resultat och diskussion” kommer jag diskutera 

för och nackdelar mellan olika format och arbetsflöden samt gå igenom den teknik och det arbetsflöde 

man valt hos Svea Television. Jag kommer även ge rekommendationer åt Svea på teknik som kan vara 

något att satsa på i framtida produktioner. 

 

7.1 Band vs. filbaserade medier 

Band har använts väldigt länge och väl fungerande arbetsflöden finns för band, men gentemot 

filbaserade medier som Sony XDCAM eller Panasonic P2 är bandmediet mer känsligt och långsamt. 

Kameror som spelar in på band tål inte alls samma typ av ”misshandel” som t ex en minneskortkamera 

då denna inte har rörliga delar innuti sig på samma sätt som bandkameran. Banden tål inte heller väta 

och fuktighet på samma sätt som minneskort eller Professional Disc. 

Alister Chapman, en engelsk fotograf inriktad på extremt väder, pratade om att arbeta med XDCAM på 

Sony Media Solutions Roadshow i oktober 2008. Han hade använt Sony EX3 i minus 25 grader utan 

skydd för kameran, sex dagar i sträck, och dessutom fryst in ett SxS-minneskort i ett isblock för att sedan 

tina kortet, utan att något gick sönder eller att data gick förlorat. Han har även testat att köra en 

Professional Disc i diskmaskinen utan att skivan gått sönder eller tappat data. Detta vittnar om att 

bandlösa system har mycket högre tillförlitlighet och man riskerar inte ”dropouts” på samma sett som 

med band, eller att mediet går sönder. 

Bandmediet är dessutom långsammare att arbeta med. För att få tillgång till det inspelade materialet så 

det kan redigeras måste bandinnehållet tankas över till en hårddisk, vilket sker i realtid. I filbaserade 

arbetsflöden har man mycket snabbare tillgång till det inspelade mediet, det kan kopieras till en dator 

snabbare än realtid och i flera system har man direkt tillgång till lågupplösta klipp.  

En fördel med band gentemot minneskort är dock den automatiska backup man har av materialet 

eftersom bandet kan lagras. Minneskortet måste tankas ur för att sedan återanvändas. Detta är det 

största beskymret de flesta har med att övergå till ett filbaserat arbetsflöde, just att datan måste tankas 

ur och säkerhetskopieras. Professional Disc från Sony är ett undantag. Dessa skivor kostar ungefär lika 

mycket som band och ska kunna förvaras i upp till 50 år, vilket gör att man får samma säkerhet som vid 

förvaring av band men även smidigheten och snabbheten av ett filbaserat arbetsflöde. 
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7.2 Vilket format är bäst? 

Denna fråga är mycket svår att svara på. Man kanske snarare ska fråga sig vilket format som lämpar sig 

bäst för ens egna produktion och det arbetsflöde man vill använda. Alla formaten ger väldigt bra kvalité 

men valet beror förstås helt på produktionen. Bästa kvalité och lägst kompression ger HDCAM-SR, men 

formatet kanske inte lämpar sig till det mindre produktionsbolaget (kräver mycket dyr utrustning) utan 

är snarare lämpat för filmproduktion eller dyrare dramaserier. Red One är betydligt billigare att arbeta 

med än HDCAM-SR och har väldigt hög upplösning men den är ny och något obeprövad som 

förstakamera i större TV-produktioner. Det krävs t ex ett väl fungerande filbaserat arbetsflöde för 

inspelning, backup och redigering. Kameran är dock utmärkt för filmproduktion och effekter som 

slowmotion och chromakey.  

HDCAM och DVCPRO HD är beprövade format som använts under många år och som ger mycket bra 

kvalité lämpad för all typ av HDTV-produktion och även filmproduktion. DVCPRO HD kan oftast överföras 

till en dator via Firewire och alla stora redigeringsmjukvaror stödjer formatet till skillnad mot HDCAM 

där man måste använda t ex Avid DNxHD eller Apple ProRes422, alternativt arbeta offline i t ex SD. 

HDCAM har högre datatakt och nedsamplar inte luminansen lika mycket som DVCPRO HD (1440 

gentemot 1280 pixlar per linje) men HDCAM nedsamplar dock krominansen mer än DVCPRO HD. Detta 

innebär att HDCAM-bilden borde se bättre ut då luminansinformationen är viktigare för ögat än 

färginformationen. I verkligheten när man tittar på en TV-bild kommer man dock troligtvis inte märka 

denna skillnad. 

Sonys XDCAM HD och Panasonics P2-kamera med AVC-Intra är intressanta format med lite olika 

kompressionsteknik. XDCAM använder MPEG-2 Long GOP som tidigare varit besvärligt att redigera men 

som idag med kraftfullare datorer och bättre implementationer i redigeringsmjukvarorna fungerar 

alldeles utmärkt. Fördelen med Long GOP kompressionen är att lägre datatakter kan användas med 

bibehållen hög kvalité. AVC-Intra använder en I-frame variant på H.264/MPEG-4 AVC vilket ger mycket 

bra kvalité men som kräver väldigt mycket datorkraft för bearbetning. AVC-Intra tar även upp mer 

lagringsutrymme. 

Panasonic har valt att satsa på P2-minneskort som baseras på det äldre (och utgående) PCMCIA-

gränsnittet medan Sony har det optiska mediet Professional Disc samt SxS-minneskort som baseras på 

ExpressCard, vilket är uppföljaren till PCMCIA. Här erbjuder Sony en enklare uppgraderingsväg till 

filbaserad HD med Professional Disc som kan ”lagras på hyllan” precis som band. Att arbeta med P2- 

eller SxS-minneskort kräver en större förändring av arbetsflödet för företag som tidigare arbetat med 

band. Både Sony och Panasonics dyrare system lämpar sig mycket väl för all typ av HD-produktion. 

XDCAM HD är framförallt lämpligt där väldigt mycket material skall spelas in och man saknar 

möjligheten att kopiera materialet till hårddiskar direkt på inspelningsplats. Billigare system, t ex Sony 

XDCAM EX, är lämpliga som andrakameror, förstakameror i enklare produktioner eller för produktion av 

”indie-film”. 

HDV och ProHD är semiprofessionella format som går mer och mer mot professionell produktion. Båda 

formaten har dock låg datatakt och betydligt lägre kvalité än ovan nämnda format. Formaten är 
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bandbaserade men i de senaste kamerorna finns möjlighet att spela in på minneskort. Dessa kameror 

kan användas i enklare produktioner eller i ”indie-filmer”. 

Även om det redan nämnts ovan för vissa format ges här en förtydligande indelning av de olika 

kameraformaten i olika ”fack” om man ser till kvalité och lämpliga användningsområden: 

Film 

Red One toppar denna kategori med hög upplösning och låg kompression. Annars är HDCAM-SR ett 

format som är särskilt inriktat mot filmproduktion, men kostnaderna för HDCAM-SR-system är ofantligt 

höga. Panasonics VariCam-system är också inriktade mot filmbranchen och om man vill göra enklare 

filmproduktion med ”vanliga” HD-kameror lämpar sig även AVC-Intra 100, HDCAM och förmodligen 

XDCAM 422 och DVCPRO HD.  

I filmproduktion är man oftast fler som arbetar på inspelningsplatsen och det finns oftast utrymme för 

mer avancerade arbetsflöden. Det innebär att minnseskortbaserade medier som P2 kan lämpa sig väl i 

detta sammanhang. 

Dramaserie 

Kvalitén kan variera stort mellan en lågbudgetproduktion och en Hollywood-produktion och valet av 

format beror därmed på kvalitén som eftersträvas. I serier med hög budget används ofta riktig film även 

om man allt mer går mot digital HD-inspelning. I dessa typer av serier lämpar sig format som Red One 

och HDCAM-SR. Vid lite lägre kvalitétskrav lämpar sig de övriga formaten nämnda ovan. 

Dokumentär 

Även för dokumentärer kan kvalitén variera stort. För enklare produktioner lämpar sig XDCAM EX, 

ProHD och HDV. Dessa format kan även tänkas användas i dyrare produktioner, men kanske främst som 

andrakameror eller i situationer där en mindre kamera är att föredra. Även XDCAM HD och DVCPRO HD 

kan vara lämpliga format. Vid dokumentärfilmande vill man oftast spela in mycket material och det 

kanske inte är helt klart exakt vad som kommer med i den slutgiltiga produktionen. För detta lämpar sig 

Professional Disc eller bandmedier mycket bättre än t ex minneskortbaserade medier. 

ENG (Electronic News Gathering) 

Här lämpar sig format som XDCAM HD och DVCPRO HD. 

Indie-film 

Filmproduktion med riktigt låg budget. Här är främst XDCAM EX, ProHD och HDV lämpliga då dessa 

format är absolut billigast. Med adaptrar för att kunna använda 35mm-objektiv får man samma 

skärpedjup som med 35mm-filmkameror.  

Självklart finns det även indie-filmer som har en stor budget. Då kan man kolla på de dyrare systemen. 

Red One lämpar sig väl då den är mycket billigare än en filmkamera. 
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7.3 Tekniska krav från utsändningsbolagen 

Utsändningsbolagen ställer krav på produktionsbolagen att arbeta i viss kvalité för att produktionerna 

ska godkännas och sändas i utsändningbolagens kanaler. Nedan visas de tekniska krav som Discovery, 

BBC och SVT har på HD-material. 

7.3.1 Discovery HD 

Discovery HD hade år 2006 följande specifikation [39] för teknik i sina program: 

Tillåtna HD-format är HDCAM-SR/HDCAM, XDCAM HD (ej lägre än 35 Mbit/s), DVCPRO HD (100 Mbit/s) 

och HD-D5 (filmöverföring). 

Tillåtna filmformat för överföring till HD är 35mm och 70mm. 

Följande SD-format samt super 16mm film får uppkonverteras och användas: Digital Betacam, Betacam 

SP, MPEG IMX 50 och DVCPRO 50. SD-materialet får dock inte utgöra mer än 25% av programmet och en 

sekvens får inte innehålla mer än en minut kontinuerligt SD-material. 

HDV-material får användas, men inte till mer än 15% av programmet. Det totala användandet av HDV 

och uppkonverterad SD får inte överstiga 30%. Panasonics DVCPRO HD kamera HVX-200 har samma 

restriktioner som för HDV då den inte spelar in full HD-upplösning. 

DV och DVCAM ger inte tillräckligt bra kvalité för att få vara med i program på Discovery HD. 

7.3.2 BBC 

BBCs tekniska specifikation [40] är från oktober 2008 och den säger bland annat att ett HD-program får, 

precis som hos Discovery, innehålla 25% SD-material. BBC är dock hårdare med vad som räknas som SD 

och specificerar att följande format räknas som SD:  

• Alla standard SD-format. 

•  HDV från alla tillverkare.  

• Kameror med bildsensorer som är mindre än 1/2-tum. 

• Intra-frame format under 100 Mbit/s. 

• Inter-frame format under 50 Mbit/s. 

• Super 16mm film samt 35mm film som överförts till SD-band. 

• NLE-codecs (Non Linear Editing) med en datatakt under 160 Mbit/s. 

• Live-material från en länk med en datatakt som är lägre än 60 Mbit/s. 

• Kameror med 720-linjers upplösning, med vissa undantag t ex Panasonic VariCam HDC27-serien 

och Panasonic HDX900-serien. 

Från och med november 2008 ska alla leveranser av HD-program göras på HDCAM-SR-band. 
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7.3.3 SVT 

SVT ger i sin tekniska guide för HDTV-sändning [41], från juni 2007, en inte fullt lika detaljerad 

specifikation som Discovery eller BBC. Som sändningsformat används uppslösningen 720p och för att 

undvika onödiga formatkonverteringar ska även produktionsformatet vara 720p (50 bilder per sekund, 

10 bitar, 4:2:2). Leverans sker på HDCAM-SR-band. 

Man specificerar även att leverans kan accpeteras, undantagsvis, på HDCAM-band, att DVCPRO HD 

endast bör användas vid ENG/EFP samt att HDV och 16mm film inte är godkända HD-format. Redigering 

hos SVT sker i Avid-programvaror, antingen okomprimerat i 10 bitar eller med DNxHD-codecen vid 185 

Mbit/s och 10 bitar. 

 

7.4 Prisjämförelse 

Nedan visas en prisjämförelse mellan olika kamerasystem, lagringsmedier och tillbehör. Priserna är 

inhämtade 2008-11-23 från Scandinavian Photo och samtliga priser är svenska kronor exklusive moms 

samt sorterade i stigande ordning. 

KAMEROR 

 Namn Format Anmärkning Pris (Kr) 

 

JVC GY-HD111E HDV (ProHD)  23 996 

 

JVC GY-HD200E HDV (ProHD)  35 996 

 

JVC GY-HD201EB HDV (ProHD)  39 996 

 

Sony HVR-Z7E HDV /  

Compact Flash 

 50 396 

 

Sony PMW-EX1 XDCAM EX inkl. 2st 8GB SxS-minneskort 55 996 

 

Sony PMW-EX3 XDCAM EX inkl. 2st 8GB SxS-minneskort 71 996 
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JVC GY-HD251E HDV (ProHD)  71 996 

 

Sony HVR-S270E HDV /  

Compact Flash 

 79 996 

 

Panasonic HPX500E P2 DVCPRO HD inkl. sökare, exkl. optik 75 996 

 

Sony PDW-F335L XDCAM HD utan optik 126 000 

 

Sony PDW-F335K XDCAM HD med optik: Canon KH20x6.4 182 000 

 

Sony PDW-F355L XDCAM HD utan optik 199 996 

 

Sony PDW-700 XDCAM HD422 utan optik eller sökare 223 996 

 

Panasonic HPX2100 P2 DVCPRO HD endast kamerahus 239 996 

 

Panasonic HPX2700 

VariCam 

P2  AVC-Intra / 

DVCPRO HD 

endast kamerahus 279 996 

 

Panasonic HPX3000G P2 AVC-Intra / 

DVCPRO HD 

endast kamerahus 375 996 

 

Tabell 2: Prisjämförelse av kameror. Prisuppgifter från Scandinavian Photo 2008-11-23, http://www.scandinavianphoto.se 
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LAGRINGSMEDIA 

 Namn Format Ytrymme Anmärkning Pris 

 

Sony Professional 

Disc 

XDCAM 23GB optisk, single layer 200 

 

Sony Professional 

Disc 

XDCAM 50GB optisk, double layer 540 

 

Sandisk Extreme III Compact Flash 8GB  796 

 

Sandisk Extreme III Compact Flash 16GB  1 116 

 

Sandisk Extreme III Compact Flash 32GB  2 396 

 

Sanddisk SxS PRO SxS-minneskort 8GB ExpressCard 4 396 

 

Sony SxS PRO SxS-minneskort 16GB ExpressCard 5 596 

 

Panasonic P2 P2-minneskort 16GB PCMCIA 6 796 

 

Panasonic P2 P2-minneskort 32GB PCMCIA 10 796 

 

Sony SxS PRO SxS-minneskort 32GB ExpressCard 11 996 

 

Tabell 3: Prisjämförelse av inspelningsmedia. Prisuppgifter från Scandinavian Photo 2008-11-23, 

http://www.scandinavianphoto.se 
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MEDIELÄSARE/INSPELARE/UPPSPELARE 

 Namn Beskrivning Pris 

 

Sony SBAC-US10 SxS-kortläsare 2 876 

 

Panasonic PCSO60G ”P2 store”, portabel hårddisk med  

P2-läsare för överföring till disken. 

14 796 

 

Panasonic PCD20 ”P2 drive”, minneskortläsare med 

fem kortplatser 

18 796 

 

Sony PDW-U1 XDCAM-player 

Kan uppgraderas till att även skriva data till 
Professional Disc 

23 196 

 

Sony PMW-EX30 SxS player/recorder 35 196 

 

Panasonic HPG10E ”P2 gear”, P2-spelare 

Extern hårddisk kan anslutas för 
säkerhetskopiering av kort 

35 916 

 

Sony PDW-1500 XDCAM-deck 

player/recorder 

117 596 

 

Tabell 3: Prisjämförelse av medieläsare. Prisuppgifter från Scandinavian Photo 2008-11-23, 

http://www.scandinavianphoto.se 

 

Som synes är utrustning väldigt dyrt och det är därför mycket vanligt att man hyr sin utrustning. De 

minneskortbaserade medierna är betydligt dyrare än t ex band eller Professional Disc, men 

minneskorten ska återanvändas. Det kan tänkas att i en större produktion, eller efter några 

produktioner,  kan kostnaden för band eller Professional Disc överstiga det man får lägga ut på 

minneskorten. Vid inspelning på minneskort måste man dock tömma dessa så snart de blivit fulla vilket 

innebär att man, vid inspelning i fält, behöver antingen en laptop med kortläsare eller t ex P2-spelaren 

HPG10 (vid P2-inspelning). Till P2-spelaren behöver man en extern hårddisk för säkerhetskopiering och 

det är att rekommendera i fallet med en laptop också. Helst två externa diskar eller en enhet med RAID-

1 för spegling av materialet.  

Även om man hyr sin kamerautrustning kan det vara värt att införskaffa teknik för inläsning av material 

till sin redigeringsutrustning. Man måste dock ha bestämt sig för vilket format man vill arbeta med, 

kanske i många produktioner framöver, då en sådan investering kan vara dyr.  
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Med de bandlösa medierna finns det dock gott om utrustning som inte kostar lika mycket som 

traditionella bandspelare.  

 

För minneskort kan det räcka med en kortläsare och för t ex XDCAM HD kan läsaren PDW-U1 vara ett 

mycket bra alternativ till den mycket dyrare PDW-1500. Till sist handlar det om vilken funktionalitet man 

är ute efter. 

 

7.5 Slutsats och rekommendationer 

Då utrustning är väldigt dyrt hyr många bolag sin inspelningsutrustning och så var även fallet hos Svea 

Television. Då man fick ett bra hyresavtal valde man att arbeta med Sonys HDCAM-kamera 750P som 

klarar inspelning i 1080 25p alternativt 50i. Man valde att arbeta progressivt, bland annat för att få en 

mer filmlik bild. En HDV-kamera med stöd för progressiv inspelning används också som andrakamera, 

men i så liten utsträckning som möjligt då kvalitén är betydligt lägre. 

Arbetsflödet som används är att banden tankas in i vanlig DV-kvalité för så kallad offline-redigering. 

Femton entimmesprogram ska göras och varje program har en egen extern hårddisk där materialet 

lagras. Backup sker till ytterliggare ett antal externa hårddiskar (2-3 program per disk). Redigering sker i 

Avid Media Composer 3.0 med Mojo DX hårdvara. Till sist när ett program är klart gör man en så kallad 

”online”, dvs det högupplösta material som behövs till TV-programmet tankas in och ersätter det 

lågupplösta materialet som använts vid redigering. Trots att inspelningen sker i HD ska leverans ske i SD, 

om inte utsändningsföretaget ändrar sig. Online sker då till ett SD-format med hög kvalité.   

Valet av HDCAM 1080 25p tycker jag passar bra för företaget då HDCAM är väl beprövat, har mycket hög 

kvalité, och i många fall räknas som standard för HDTV-produktion. Svea Television har dessutom vana 

av bandbaserade arbetsflöden sedan tidigare. För framtiden tycker jag dock att man ska försöka komma 

ifrån att arbeta med band och istället gå över till ett filbaserat arbetsflöde då minneskort eller 

Professional Disc tål tuffare förhållanden. Man har med Professional Disc dessutom direkt tillgång till 

både lågupplöst och högupplöst material. Vilket format som är bäst att välja beror mycket på själva 

produktionen. Om företaget skulle göra något lika stort som nuvarande produktion, dvs femton 

heltimmar, och vid varje inspelningstillfälle fånga mycket extramaterial och klippbilder skulle jag 

rekommendera dem att använda Sonys PDW-700 (XDCAM HD422) som spelar in på Professional Disc. 

Kameran ger högre kvalité än övriga XDCAM-kameror, men är förstås dyrare. Professional Disc som 

media är bra för den typ av produktion som företaget gör. Mycket mer material får plats på denna skiva 

än på t ex SxS- eller P2-minneskort och materialet behöver inte tankas ur, vilket krävs för minneskorten. 

Skivan arkiveras precis som band, vilket ger en bra säkerhet för en produktion av denna storlek. 

Som andrakamera rekommenderar jag Sonys EX3. Den spelar in full-HD 1920 x 1080 precis som PDW-

700, dock med en lägre datatakt (variabel) på 35 Mbit/s och med lägre krominanssampling (4:2:0 

gentemot 4:2:2). Kameran har utbytbar optik vilket gör att man kan använda t ex 2/3-tum eller 35mm-

objektiv och den stöder dessutom overcrank/undercrank vilket gör att man bland annat kan spela in 
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slowmotion i bra kvalité direkt i kameran, något som inte går med PDW-700. Det går även att direkt i 

kameran göra inställningar för ”timelapse” vilket gör att man kan spela in t ex 1 bildruta var 5e sekund, 

för effekter som snabbt flygande moln eller liknande. 

Även utsändningsbolaget har rekommenderat PDW-700 tillsammans med EX3. 

Om det varit givet att produktionen skulle levereras i HD istället för SD, och att HDCAM-kameran 

användes, skulle jag rekommendera att Avid DNxHD 36 används istället för DV som offline-format. Med 

bara en något större filstorlek för videodatan, 36 Mbit/s gentemot 25 Mbit/s, ger DNxHD 36 full HD-

upplösning och med en HD-referensmonitor skulle man då se de detaljer som den högre upplösningen 

ger. Företag som skapar grafik skulle dessutom ha nytta av offlinematerial i HD-upplösning om 

leveransformatet är i HD. 

Vad gäller lagring och backup så fungerar det att arbeta med externa diskar och det är smidigt att kunna 

flytta runt dem, men det ställer höga krav på att backup sker och ofta måste denna ske manuellt om 

många hela tiden använder olika hårddiskar. I en stor produktion kan det även bli rörigt med många 

diskar och jag skulle definitivt rekommendera t ex Avid Unity (som dock är ett väldigt dyrt system) där 

RAID ger en automatisk backup av material som läggs in. Flera kan dessutom arbeta samtidigt mot detta 

system. Ett billigare alternativ till Avid Unity är att använda en filserver som byggts ut med mycket 

lagringsutrymme där RAID utnyttjas eller där säkerhetskopieringar är schemalagda. Även detta system 

kan flera arbeta mot. Den svaga punkten blir dock själva servern, eftersom om denna slutar fungera 

kommer man inte åt materialet. Servern kan förstås lagas eller bytas ut mot en annan dator men säkrare 

vore att använda ett SAN, där flera servrar är inkopplade som kan ta över varandras uppgifter. Det hela 

är förstås en kostnadsfråga. Min rekommendation är i alla fall en central filserver som kan nås via 

nätverk från flera arbetsstationer. Då videodatan tar mycket bandbredd krävs ett snabbt nätverk, t ex 

Gigabit Ethernet eller Fibre Channel. 

Som avslutning vill jag påpeka några saker som är viktiga att tänka på. Då det finns många olika format 

och system får man noggrant fundera över vilken funktionalitet man är ute efter, vilken kvalité som 

krävs och hur mycket pengar man kan spendera på utrustning. Filbaserade system är här för att stanna 

och jag anser att det bara finns fördelar med dessa system om man gör de få, men nödvändiga, 

förändringar i arbetsflöde som krävs. Framförallt är det viktigt med lösningar för säkerhetskopiering av 

inspelat material.  
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