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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи радіомовлення та телебачення» розроблена
на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної
програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують
телекомунікаційний профіль фахівця в області систем та мереж зв’язку, і розглядає сучасні
принципи і системи формування сигналів радіо- і телевізійного мовлення, а також існуючі системи і
мережі розподілу програм мовлення.
Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних концепцій, методів і технологій телевізійного
та звукового ефірного (радіо-) мовлення, зокрема, принципів передавання аудіовізуальної інформації,
технічних підходів до побудови систем телебачення та радіомовлення, особливостей організації
телевізійних і радіомовних мереж.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
• оволодіння методами формування й аналізу функціональних перетворень сигналів телевізійного
та звукового мовлення;
• набуття навичок в оцінюванні якості відтворюваної аудіовізуальної інформації в системах мовлення;
• дослідження сучасних систем цифрового телебачення та радіомовлення;
• оволодіння методами передавання та приймання сигналів телебачення та звукового мовлення;
• дослідження мереж розподілу програм телевізійного та звукового мовлення.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності:
знати:
• сучасні концепції, методи і технології телевізійного та звукового мовлення;
• методи та технології організації мереж розподілу контенту телевізійного та звукового мовлення,
вміти самостійно:
• розбиратися в роботі типових вузлів і блоків сучасних телевізійних і радіомовних передавачів і приймачів;
• визначати основні параметри систем телебачення (ТБ) та радіомовлення (РМ);
• визначати характеристики сигналів телевізійного та звукового мовлення;
• контролювати роботу та діагностувати мережі телевізійного і звукового мовлення;
• аналізувати результати вимірювання параметрів та робочих характеристик мереж телевізійного і
звукового мовлення.
Навчальний матеріал дисципліни «Основи радіомовлення та телебачення» структурований за
модульним принципом і складається з одного навчального модуля: № 1 «Радіомовлення і телебачення», який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння
якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Основи радіомовлення та телебачення» базується на знаннях таких
дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-комунікаційних технологій»,
«Сигнали та процеси в телекомунікаційних системах», «Теорія електрозв’язку», «Теорія передачі
інформації та кодування». Знання та вміння, отримані студентом при вивченні даної навчальної
дисципліни, використовуються при паралельному вивченні таких дисциплін, як «Багатоканальні
системи передачі», «Системи мобільного зв’язку».
2. ЗМİСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛİНИ
Модуль № 1 «Радіомовлення і телебачення»
Тема 2.1.1. Сигнали та інтерфейси цифрового телебачення.
Сигнали та інтерфейси цифрового ТБ. Узагальнена схема з’єднань пристроїв цифрового ТБ. Аналоговий
композитний телевізійний сигнал і композитний інтерфейс. Види розгорток телевізійного сигналу.
Сигнал та інтерфейс S-Video. Компонентний сигнал і його інтерфейс. Формати сигналів цифрового
відео. Послідовний цифровий інтерфейс SDİ. Сигнали цифрових транспортних потоків та асинхронний
послідовний інтерфейс ASİ. İнтерфейс для мультимедіа високої чіткості HDMİ. İнтерфейс на базі Ethernet.
Потоки даних у цифровому ТБ.
Тема 2.1.2. Сигнали та інтерфейси цифрового звукового мовлення.
Сигнали та інтерфейси цифрового звукового мовлення. Узагальнена схема з’єднань пристроїв
цифрового РМ. Опис і основні властивості звукового мовного сигналу.
Звукові аналогові (симетричні, несиметричні) та цифрові (AES/EBU) інтерфейси.
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Тема 2.1.3. Обробка аудіовізуальної інформації.
Обробка аудіовізуальної інформації. Особливості сприйняття і методи усунення надмірності
телевізійних і звукових сигналів. Ступінь стиснення та якість сигналів аудіовізуальної інформації.
Стандарти стиснення аудіовізуальної інформації: MPEG-2, MPEG-4 part 10 (AVC або H.264), MPEG-1(2)
Audio Layer II (Musicam), ATSC Dolby AC-3.
Тема 2.1.4. Системи цифрового телевізійного та звукового мовлення.
Види цифрового ТБ і РМ. Технології DVB-T/H/T2, DAB-T/S, DRM, İBOC, İBAC, VOA/JPL.
Типові функціональні схеми систем цифрового ТБ і РМ.
Тема 2.1.5. Мережі цифрового телевізійного та звукового мовлення.
Узагальнена структура мережі цифрового ТБ і РМ. Мережа мовлення і частотно-територіальний
план. Види прийому сигналів цифрового мовлення. Визначення зони прийому для цифрового мовлення.
Захисні співвідношення. Загальна структура і етапи планування мереж цифрового мовлення.
Тема 2.1.6. Послуги цифрового телевізійного та звукового мовлення.
Структура відношень між учасниками ринку цифрового мовлення. Якість послуг цифрового мовлення.
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