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ПЕРЕДМОВА

 Основною метою навчальної дисципліни “Організація операційних процесів в

галузі телекомунікацій” є формування комплексу знань про операційні процеси

при  вивченні  особливостей  процесів  в  електрозв’язку,  поштовому  зв’язку,

радіозв’язку та  в  сфері  телерадіомовлення.  Відповідно  до навчальних планів з

підготовки  бакалаврів  професійного  спрямування  6.050201-   "Менеджмент

організацій" та професійного спрямування 6.050 107- "Економіка підприємства"

обсяг   навчання  складає  всього  324  години,  із  них   81  година  для  вивчення

організації  операційних  процесів  у  поштовому  зв’язку,  135  годин  –  в

електрозв’язку, 108 годин  – в галузі телекомунікацій. 

Вивчення  операційних процесів в галузі зв’язку здійснюється відповідно до

навчальних планів, програм та робочих навчальних планів з кожної навчальної

дисципліни при підготовці менеджерів та економістів. Так, в навчальному плані

менеджерів  вивчення  операційних  процесів  здійснюється  відповідно  до

варіативної  компоненти  “Менеджмент  підприємств  і  організацій  зв’язку",

дисципліна  ВПП  14  “Організація  операційних  процесів  в  галузі  зв′язку”.  Ця

дисципліна  складається з трьох розділів: ВПП 14.1 - “Організація операційних

процесів в галузі зв’язку: поштовий зв’язок”, ВПП 14.2 -“Організація операційних

процесів в галузі зв’язку: електрозв’язок”,  ВПП 14.3 -“Організація операційних

процесів  в  галузі  телекомунікацій”.  В  кожному  розділі   дисципліни  ВПП  14

можуть  бути  модулі,  які  є  основою  для  вивчення  відповідного  розділу.

Дисципліна ВПП 14 винесена в перелік дисциплін з державної атестації студента

на бакалавра професійного спрямування “Менеджмент організацій”.

Навчальні  плани  підготовки  економістів  містять  аналогічні  дисципліни  та

розділи,  це  пов’язано  з  необхідністю  підготовки  спеціалістів  з  поглибленими

знаннями в галузі телекомунікацій та поштового зв’язку. 

  Навчальний  посібник  “Організація  операційних  процесів   в  галузі

телекомунікацій”,  частина  1.  Модуль  1  “  Організація  операційних  процесів  в

галузі  радіозв’язку,  радіомовлення  та  телебачення”  з  напрямів  підготовки   зі

спеціальностей  “Економіка  підприємства”  (6 050  107),  “Менеджмент  організа-
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цій” (6 050 201),  розкриває головні  напрями використання нових технологій в

телекомунікаціях для надання послуг радіозв’язку та телерадіомовлення.

  Для засвоєння даного модуля студент повинен набути знання та вміння з

дисциплін  СВПП  28.1-“Системи  телекомунікацій”,  СВПП  28.2-“Мережі

телекомунікацій”.

  Відповідно  до  вимог  ОНАЗ  ім.  О.С.Попова,  до  видання  навчального

посібника  “Організація  операційних процесів  в галузі телекомунікацій” раніше

видано методичні вказівки до плану практичних занять з модуля 1 – “Організація

виробництва  в  галузі  зв’язку:  радіозв’язок  та  телерадіомовлення  ”.  У  табл.1

надається  перелік  тем  практичних  занять,  знань  та  вмінь,  які  повинен  набути

студент в процесі навчання даного модуля.

Таблиця 1 – Перелік тем семінарсько-практичних занять з дисципліни

№
пп.

Теми занять Знання та вміння, які закріплюються
№

занять

Кіль-
сть

годин

МОДУЛЬ № 1

1
Розрахунок потужності 
телевізійного передавача

Знання технічних характеристик обладнання,  
вміння розрахувати потужність телевізійного 
передавача 

1 2

2
Розрахунок захисного 
співвідношення 
сигнал/завада для 
телевізійного передавача

Знання складових і норм МККР на величину 
захисного співвідношення для телевізійної 
трансляції, вміння його розрахувати

2
     
      2

3
Розрахунок чисельності 
виробничого персоналу 
ОРТПЦ

метрів від яких він залежить, вміння  розраху-
вати його чисельність 3 2

4
Розрахунок чисельності 
змінного персоналу

Знання функцій змінного персоналу та 
параметри від яких він залежить, вміння  
розрахувати його чисельність

4 2

5
Розрахунок чисельності поза
-змінного персоналу

Знання функцій позазмінного персоналу, 
параметрів від яких він залежить, вміння  
розрахувати його чисельність

5 2

6
Розрахунок чисельності 
штату лабораторії та АУП

Знання функцій штату лабораторії та АУП, 
параметрів від яких вони залежать, вміння  
розрахувати їх чисельність

6 2

7
Складання штатного 
розпису ОРТПЦ

Знання основ організаційних структур, вміння 
побудувати організаційну структуру ОРТПЦ та 
скласти штатний розпис підприємства

7 2

8
Розрахунок річного фонду 
оплати праці

Знання основ планування річного фонду оплати
праці на основі коефіцієнтів співвідношення та
вміння його розрахувати

8 2
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  Головною основою при підготовці  навального  посібника та  вказівок  з

вивчення  даного  модуля  є  підручники:   Стеклов  В.  К.,  Беркман  Л.  Н.  “Нові

інформаційні  технології:  Транспортні  мережі  телекомунікацій”.  –  К.:  Техніка,

2004. – 488 с. та “Системи електрозв’язку”: Підруч. для вузів і фак. зв’язку: У  2-х

т.  /  За  ред.  М.  В.  Захарченка.  –  К.:  Техніка,  1998.-  Рос.  Т.2:  Системи  радіо-,

телевізійного мовлення та документального електрозв’язку /  М. В. Захарченко,

В. К. Стеклов, С. М. Скляренко та ін. – 240 с. Тематичний план лекцій з даного

модуля   з  вказівками  сторінок  у  наведених  підручниках  самостійної  роботи,

включаючи вивчення лекційного матеріалу, наведено нижче. 

7



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДИСЦИПЛІНИ  

“Організація операційних процесів в галузі телекомунікацій”

     Модуль 1. Організація операційних процесів в галузі радіозв’язку,

 радіомовлення та телебачення.

         Лекція № 1.   Роль, задачі і основні принципи організації радіозв'язку,   

 радіомовлення та телебачення.

 План
         1.1. Задачі і  напрями розвитку радіозв'язку і радіомовлення.

         1.2 .Роль радіозасобів в оформленні ЄНСЗ та їх взаємодія із засобами  

         електрозв'язку.

         1.3. Місце Концерну РРТ  в структурі Державного комітету зв‘язку та  

         інформатизації України.

         1.4. Організаційна структура Концерну  радіозв'язку, радіомовлення та  

         телебачення.

         1.5. Види підприємств, що організовують радіозв'язок, телевізійне і           

звукове мовлення.       

          Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за пунктами

1.3, 1.4, 1.5, [Навчальний посібник, розділ 1 ]. 

          Лекція № 2. Організація та планування частотних каналів радіозв'язку і 

радіомовлення [7, с.321-332; 12, с.8-26]

 План 

 2.1. Принципи дії радіосистем зв’язку.

 2.2. Класифікація, особливості розповсюдження та застосування     

радіохвиль.

 2.3. Організація радіочастотного спектра.

 2.4. Поняття частотного каналу.

 2.5. Основи побудови і розміщення частотних  каналів.

 2.6. Способи  використання частотних  каналів. 

 2.7. Економічні   методи   управління  використанням радіочастотного 

          спектра.
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2.8. Показники якості роботи радіосистем.

          Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за пунктами

2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 [7, с.326-332; 12, с.14- 26].  

    Лекція № 3. Організація систем зв'язку з рухомими об'єктами [15, c. 22-

57; с. 340-346; с. 358-360].

    План

         3.1. Роль стільникової структури у   підвищенні    ефективного     

          використання частотного ресурсу.

3.2. Поняття кластера. 

3.3. Принципи організації стільникової  мережі  рухомого  радіозв'язку. 

3.4. Умови розповсюдження  радіохвиль при зв'язку  з  рухомими об'єктами.

3.5. Організація   багатостанційного   доступу   в    системах   мобільного  

радіозв'язку.

3.6. Техніко-економічні показники систем рухомого радіозв’язку, основні    

          етапи розвитку.

          Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за 

пунктами3.3, 3.5,3.6 [15, с. 45-57, с. 340-346 ].  

    Лекція № 4. Організація радіорелейних ліній зв’язку [12, c. 70-84].

    План 

  4.1. Принципи організації та класифікація радіорелейних систем. 

         4.2. Техніко-економічна характеристика основного обладнання та споруд  

          радіорелейних ліній зв’язку.

         4.3. Методи резервування РРЛ.

         4.4. Організація експлуатації радіорелейних  ліній зв’язку.

         4.5. Аналіз   техніко-економічних     показників   РРЛ. 

         4.6. Основні напрями удосконалення РРЛ.

    Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за 

пунктами 4.5, 4.6, [12, c. 80 -84]. 

9



Лекція № 5. Організація супутникових систем зв’язку та мовлення      [15, 

c. 401-440].

     План 

5.1. Задачі та принципи організації зв’язку з використанням  ШСЗ.

5.2. Структура систем супутникового зв’язку та мовлення.

5.3. Характеристика основного  обладнання  і споруд.

5.4. Економічна ефективність та надійність систем супутникового зв’язку. 

5.5. Міжнародне співробітництво в організації систем супутникового 

зв’язку та мовлення.

5.6. Перспективи розвитку супутникового зв'язку в Україні.

     Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за 

пунктами 5.3,5.5, 5.6 [15, c .408-420]. 

Лекція № 6. Організація систем мовлення [13, с. 220-236].
План 

6.1. Загальна характеристика систем мовлення. 

6.2. Принципи організації систем мовлення.

6.3. Розрахунок зони обслуговування і необхідної потужності передавача   

          мовної станції.

6.4. Розміщення  передавальних  мовних станцій   на   території.

6.5. Техніко-економічна характеристика типового обладнання   і   споруд    

передавальних  станцій.

     Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за 

пунктами 6.2, 6.4, 6.5, [13, c .227 -236].

 Лекція № 7. Організація мережі подачі програм мовлення [13, c. 236-248].

План 

7.1. Задачі і принципи організації мережі подачі програм мовлення.     

Телерадіокомпанії.

7.2. Особливості побудови мережі подачі програм звукового і  

          телевізійного мовлення. 
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7.3. Організація мережі кабельного телебачення.

          Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за пунктами

7.2, 7.3 [13, c.236-248].

           Лекція № 8.  Основи організації операційних процесів на підприємствах    

          радіозв'язку і радіо-, телемовлення  [12, c. 48 -70].

          План

          8.1. Особливості операційного  процесу на підприємствах радіозв'язку,  

          радіомовлення та телебачення. Радіотелевізійний передавальний центр.

          8.2. Організаційно-виробнича структура РТПЦ. 

          8.3. Техніко-економічна характеристика цехів РТПЦ.

          8.4. Організація виробництва, виробничі функції.  

          8.5. Технічна експлуатація як специфічна сфера операційного процесу на     

          підприємствах радіозв'язку і мовлення. 

          8.6. Задачі технічної експлуатації. 

          8.7. Організація поточного технічного обслуговування. 

          8.8. Розрахунок чисельності виробничого та адміністративно-управлінсь-

          кого персоналу радіотелевізійного передавального центру.

          8.9. Оцінювання економічної ефективності діяльності РТПЦ. 

          Рекомендації студентам для самостійного вивчення: питання за пунктами

8.3, 8.4, 8.7 [12, c .48 -70].
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1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
В ГАЛУЗІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1.1 . Організація, операційний процес та послуги радіозв’язку, 
 радіомовлення та телебачення

 Організація як об’єкт з надання послуг в галузі телекомунікацій може мати 
дуже  складну  структуру,  як  виробничу,  так  й  управлінську.  Виробнича

структура організації відображує технологічні та операційні особливості процесів
діяльності з надання послуг електрозв’язку. Організаціями, які надають послуги
радіозв’язку,  телерадіомовлення  в  Україні,  є  ВАТ  “Укртелеком”,  оператори
мобільного зв’язку, Концерн радіозв’язку, радіомовлення та телебачення (КРРТ).
Послуги електрозв’язку надають оператори (підприємства), провайдери, центри
та  цехи,  які  мають  необхідні  для  цього  технічні  (технологічні),  людські,
матеріальні, енергетичні, інформаційні та комунікаційні засоби.

Операційний процес – це метод або ряд дій, головним чином, практичного
характеру, з використання транспортних мереж телекомунікацій. Транспортною
мережею  називають  сукупність  функціональних  засобів,  що  забезпечують
перенесення  інформації  користувача  будь-якого  виду  між  різними  пунктами.
Сучасні транспортні мережі використовують інформаційні мережі – інтеграційні
засоби зв’язку та ЕОМ. 

Інформаційна мережа, яка з'явилася внаслідок інтеграції  засобів зв'язку й
ЕОМ, є однією з найскладніших кібернетичних систем, створених людиною. Вона
об'єднує сотні мільйонів різних джерел і  споживачів інформації.  Ними можуть
бути як найпростіше термінальне устаткування, персональні ЕОМ, окремі люди,
так і великі обчислювальні центри або підприємства, об'єкти, розосереджені на
великій території Землі і навіть у космосі.

Для кращого розуміння терміна "інформаційна мережа" розглянемо основні
поняття,  що  входять  до  нього.  Зазначивши,  що  вони  мають  значну  кількість
визначень,  скористаємося  наведеними  в  Рекомендаціях  Міжнародного  союзу
електрозв'язку МСЕ 0,9 і МСЕ 1,112.

Електрозв'язок - система засобів, що дає змогу кореспонденту доставляти
іншим (одному або кільком) кореспондентам інформацію будь-якого типу в будь-
якій формі (письмовий чи друкований документ, нерухоме чи рухоме зображення,
мова,  музика,  видимі  або  чутні  сигнали,  сигнали  управління  і  т.  д.)  із
застосуванням  будь-якої  електромагнітної  системи  (проводова  передача,
радіопередача, оптична передача або поєднання цих різних систем).

Послуга  надання  зв'язку - вид  обслуговування,  що  повністю  реалізує
можливості  зв'язку  (у  тому  числі  функції  термінального  устаткування)  між
користувачами  згідно  з  протоколами,  установленими  для  відповідного  виду
зв'язку.

Інформатизація - організаційний  соціально-економічний  і  науково-
технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних
потреб  громадян,  органів  місцевого  самоврядування,  організацій,  громадських
об'єднань на основі формування інформаційних ресурсів та їх використання.

12



В останні  роки поняття "електрозв'язок"  та "інформатизація" все частіше
вживаються  поряд.  Електрозв'язок,  так  само,  як  і  комп'ютеризація,  є
найважливішим  компонентом  інформатизації.  Проникнення  комп'ютерних
технологій  у  технології  зв'язку  та  зворотний  процес  продовжуються  і  досягли
мікрорівня в інтегральних схемах ЕОМ.

У процесах інформатизації і зв'язку базовим поняттям вважається поняття
"інформація". Саме інформація - це те робоче "тіло", що функціонально зв'язує
компоненти  інформаційної  служби  і  без  якого  передавання  й  оброблення
інформації  є  неможливими.  Найбільш  звичним  для  фахівців  зв'язку  є  таке
визначення цього поняття.

Інформація - відомості про людей, предмети, факти, події, явища і процеси
незалежно від форми їхньго подання.

Розглянемо властивості інформації, що цікавлять телеінформаційні служби.
Зазначимо, що термін "телеінформаційні служби" (ТІСл) відповідає Рекомендації
МСЕ В.13, яка визначає телеінформатику як "сукупність засобів електрозв'язку й
обробки  даних  для  дистанційної  обробки  інформації".  Виходячи  з  цього,
пропонується таке визначення ТІСл.

Телеінформаційними службами називаються всі існуючі системи передачі
й  обробки  інформації:  телефонія,  телеграфія,  передача  даних,  телебачення,
радіомовлення,  телематичні  служби,  а  також  служби,  що  можуть  з'явитися  в
майбутньому.  Телеінформаційними  службами  також  є  телеметрія,
телеуправління, теленаведення, телеконтроль, телеосвіта, телемагазин, телебіржа,
телеаукціон, телереклама, дистанційна аварійна сигналізація тощо.

Інформацію,  як  і  речовину  та  енергію,  можна  збирати  і  зберігати,
обробляти  і  змінювати. Але,  крім  того,  інформація  може  створюватися  і
зникати, тиражуватися,  бути правдивою і помилковою. Є в неї також ще одна
особливість - вона не вичерпується під час використання.

Інформація  як  відображення  деякого  об'єкта  або  суб'єкта  матеріальної
системи може існувати незалежно від того, чи буде вона колись відновлена, чи ні.
Цінність  інформації  та  її  споживча  вартість  залежать  від  споживача  і  творця
інформації  -  людини  або  процесу  оброблення  в  ЕОМ.  Людина  (або  процес
оброблення в ЕОМ), що створює інформацію, використовує її  дуже обмежено.
Інформація ж має високу цінність тоді, коли її творець стає джерелом інформації і
передає її  засобами зв'язку,  тобто споживча вартість інформації  створюється в
процесі  зв'язку.  Щоб  одержати  економічний  або  будь-який  інший  ефект
(політичний, соціальний), потрібно передати інформацію будь-кому чи будь-чому
за допомогою засобів зв'язку.

Отже, роль зв'язку в процесі інформатизації є дуже значною, оскільки вона
пронизує  інформаційний  процес  від  об'єкта  спостереження  і  формування
початкової інформації (сприйняття) через її оброблення (квантування, кодування,
модуляцію),  передавання  й  оброблення  в  приймачах  інформації,  які  потім
доставляють її до одержувача в обробленому вигляді.

Інформаційну  мережу можна уявити  як  велику  систему,  до  якої  входять
користувачі,  засоби  різних  видів  зв'язку,  обладнання  для  надання  послуг  і
системи управління (рис. 1.1). 

13



Рисунок 1.1 – Схема інформаційної мережі:
КінП - кінцевий пункт; ВЗ - вузол зв'язку; КЗ - канал зв'язку;

ДІ - джерело інформації; ОІ - одержувач інформації

Користувачі (абоненти)  є  джерелами  і  споживачами  інформації,
користуються  послугами  інформаційної  мережі  та  створюють  потоки
повідомлень різних видів і призначення. Саме користувачі висувають до мережі
вимоги  стосовно  доставки  й  оброблення  інформації  з  дотриманням  певних
якісних і кількісних показників (за обсягом, часом, надійністю і т. ін.).

На  даний  час  поняття  "інформаційна  мережа"  і  "мережа
електрозв'язку" стали практично тотожними.

Під мережею електрозв'язку розуміють сукупність комутаційних мереж і
служб, що забезпечують транспортування інформації. Враховується, що надання
різних інформаційних послуг є вже функцією інтегральної мережі зв'язку й ЕОМ -
інформаційної мережі.

Мережа  електрозв'язку  складається  з  пунктів  і  ліній  (каналів) зв'язку.
Пункти  мережі  поділяються  на  кінцеві,  зокрема  абонентські,  з  апаратурою
введення  і  виведення  інформації,  вузли  зв'язку,  що  забезпечують  розподіл
інформації,  та  різні  обчислювальні  комплекси  (центри),  які  обробляють  і
зберігають інформацію. Вузли зв'язку, у свою чергу, поділяються на комутаційні
(комутація каналів, повідомлень, пакетів) для розподілу інформації і мережні (з
кросуванням)  для  розподілу  пучків  каналів.  Канали  зв'язку,  об'єднані  в  лінії
(ребра  мережі)  між  окремими  пунктами  мережі,  служать  для  передавання
(перенесення) інформації в просторі. Як пункти, так і лінії (канали), здебільшого,
є стаціонарними, але існують і нестаціонарні (пересувні).

Системи  управління  різних  рівнів  містять  набір  відповідних  засобів
експлуатації і відновлення (в тому числі й колективи людей) та алгоритми для
забезпечення:  нормальної  роботи  окремих  пристроїв  і  каналів;  доставлення
повідомлень  за  адресою;  нормального  функціонування  мережі,  її  надійності  і
живучості (організація ремонту і відновлення, перерозподіл і обмеження потоків
повідомлень); розподілу завдань і запитів на послуги за різними базами даних, що
входять  в  інформаційну  мережу,  й  оптимального  використання  потужностей
обчислювальних комплексів.
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Система  управління  будується  згідно  з  різними  законодавчими  і
юридичними  актами,  що  регулюють  функціонування  мережі  в  державі  та
взаємовідносини з користувачами (тарифи, системи розрахунку тощо).

Інформаційна  мережа  як  велика  система  характеризується  значною
кількістю кінцевих пунктів і вузлів зв'язку, їх неоднорідністю; малою зв'язаністю,
тобто  наявністю  безпосереднього  зв'язку  кожного  пункту  лише  з  незначною
кількістю сусідніх  пунктів;  тривалістю існування  з  поступовим  нарощуванням
обсягу  інформації  і  розширенням  послуг,  що  надаються;  великою
різноманітністю  вимог  до  доставляння  різних  повідомлень  і  надання  послуг;
неоднорідністю  якості,  організації  і  пропускної  здатності  ліній  (каналів);
територіальною  неоднорідністю  і  неоднорідністю  обладнання  та  каналів  між
окремими кінцевими пунктами.

Окремі  мережі  електрозв'язку  (телефонна,  телеграфна,  ISDN тощо)  і
обчислювальні мережі можуть існувати або паралельно, або як підмережа великої
мережі зі спільними чи самостійними вузлами та лініями.

Зазначимо,  що надбудовою над мережею електрозв'язку є обчислювальні
комплекси  і  бази  даних,  які  забезпечують  інформаційні  послуги  й  одержання
допоміжних програмних продуктів.

Вимоги до єдиної мережі зв'язку, що сформульовані, можна висунути і до
сучасної  інформаційної  мережі.  Споживачеві  має  гарантуватися,  що
повідомлення  буде  доставлене  за  призначенням,  доставлення  повідомлення  не
буде  тривалішим  від  заздалегідь  обумовленого,  спотворення  повідомлення  не
перевищить  допустимого,  а  передавання  здійснюватиметься  з  необхідною  для
даного повідомлення швидкістю. До цього слід додати, що вартість доставлення
повідомлення  і  витрати  часу  користувачів  не  повинні  перевищувати  деякого
числового значення, обумовленого рентабельністю системи.

1.2. Визначення термінів та понять з надання послуг 
телерадіомовлення

Абонент  –  юридична  або  фізична  особа,  яка  користується  послугами
телерадіомовлення  на  договірних засадах;  аудіовізуальна інформація – зорова
інформація,  що  супроводжується  звуком;  громадське  телерадіомовлення –
система позабюджетного  неприбуткового загальнонаціонального,  регіонального
або місцевого телерадіомовлення, що створюється засновниками  – юридичними
та/або  фізичними  особами;  загальнонаціональний  канал  мовлення – канал
мовлення,  призначений для трансляції  телерадіопрограм більш як на половину
областей України;  канал мовлення – сукупність технічних засобів з частотними
присвоєннями, призначених для трансляції теле- та радіопередач на територію,
що визначається параметрами технічних засобів мовлення; ліцензія – письмовий
дозвіл Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що дає
право на створення і використання каналу мовлення та часу мовлення; логотип
(фірмовий, торговий знак)  – постійний словесний, образотворчий або об'ємний
знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою
телерадіоорганізації, студії, агентства або окремої особи, які представляють свої
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телерадіопрограми  або  передачі;  мовлення  (телебачення  і  радіомовлення) –
передача  на  відстань  звукової  або  зорової  інформації  за  допомогою
електромагнітних  хвиль,  що  розповсюджуються  передавальними  пристроями  і
приймаються  будь-якою  кількістю  телерадіоприймачів;  Національна
телекомпанія, Національна радіокомпанія – державні телерадіоорганізації, що
ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах мовлення і підзвітні Верховній
Раді  України  та  Президенту  України;  пряма  трансляція – безпосереднє
розповсюдження  теле-  або  радіопередач  без  попереднього  запису  і  монтажу;
радіомовлення – виробництво  і  розповсюдження  аудіопрограм;  розклад
мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій про
послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного
відрізку часу; соціальне телерадіомовлення – передачі чи програми для сліпих,
глухих,  людей  з  послабленим  слухом  освітнього,  навчального  та  довідкового
характеру, а також програми і передачі з проблем екологічного виховання; участь
фізичної  чи  юридичної  особи  у  прямому  або  опосередкованому  фінансуванні
програм з метою реклами свого імені, фірмового найменування чи своєї торгової
марки;  суборенда  каналу  мовлення – юридично  оформлена  або  прихована
ліцензія на канал (час) мовлення іншій юридичній або фізичній особі, що не є
ліцензіатом,  включаючи  систематичну  ретрансляцію  сигналів  інших
телерадіоорганізацій,  крім  випадків  юридично  оформленого  надання
телерадіопрограм  та  обміну  ними  між  телерадіоорганізаціями-виробниками,  а
також ретрансляції новин, спортивних чи інших видовищних заходів;  суспільне
телерадіомовлення – система  неприбуткового  єдиного  загальнонаціонального
телебачення і радіомовлення, що має єдину програмну концепцію, створюється та
діє  згідно  з  Законом  України  "Про  систему  Суспільного  телебачення  і
радіомовлення";  трансляція -  розповсюдження  телевізійних  або  радіомовних
програм за допомогою технічних засобів зв'язку; телекомунікація – передавання
і  приймання  будь-яких  знаків,  сигналів  зображення  і  звуку  за  допомогою
електромагнітних  засобів  зв'язку  (кабельного,  оптичного,  радіозв'язку);
телебачення – виробництво  і  розповсюдження  аудіовізуальних  передач  та
програм; телерадіоорганізація (редакція, студія, агентство, об'єднання, асоціація,
компанія, радіостанція тощо)  – юридична особа, зареєстрована в установленому
чинним законодавством порядку, яка має право виробляти та розповсюджувати
телерадіопередачі та програми; телерадіопрацівник – штатний або позаштатний
працівник телерадіоорганізації, який за характером своєї професійної діяльності
бере  участь  у  створенні  та  розповсюдженні  телерадіопередач  та  програм;
телерадіопрограма  – сукупність  телерадіопередач,  що  транслюються
безпосередньо або в запису;  телерадіоцентр (телецентр, радіоцентр, технічний
центр телерадіомовлення)  – підприємство, що забезпечує технічну експлуатацію
обладнання,  призначеного  для  виробництва  телерадіопередач  та  програм;
технічні засоби мовлення – сукупність радіоелектронних засобів та технічних
пристроїв, за допомогою яких програми та передачі доводяться до споживачів.

Закон  України  про  телебачення  і  радіомовлення  визначає  такі  головні
сфери діяльності: основні принципи діяльності телерадіоорганізацій; сферу дії
Закону;  повноваження державних органів щодо телебачення  і  радіомовлення в
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Україні;  призначення  Національної  ради  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення;  правила  заборони  втручання  у  творчу  діяльність
телерадіоорганізацій;  обмеження  щодо  діяльності  телерадіоорганізацій;  захист
інтересів  національного  телерадіовиробництва;  мова  телерадіопередач  та
програм; основи законодавства про телебачення і радіомовлення; характеристика
структури національного телебачення і  радіомовлення України; характеристика
державних  телерадіомовних  організацій  України;  правило  заснування
телерадіоорганізацій  та  ліцензування  каналів  мовлення;  право  на  заснування
телерадіоорганізацій;  ліцензування  каналів  мовлення;  припинення  діяльності
телерадіоорганізацій; організація телерадіомовлення; початок мовлення та випуск
телерадіопередач  чи  програм;  організація  супутникового  телерадіомовлення  та
кабельного  (проводового)  телерадіомовлення;  право  на  одержання  інформації;
діяльність  телерадіоорганізацій,  пов'язана  з  виборчим  процесом  або  процесом
референдуму;  надання  ефірного  часу  для  офіційних  виступів  і  заяв;  реклама;
заборона й обмеження реклами; участь спонсорів у створенні телерадіопередач;
кореспондентські  пункти;  правила  акредитації  телерадіопрацівників;  порядок
зберігання матеріалів телерадіомовлення.

1.3. Загальна схема фінансування підприємства (операторів) зв’язку та 
отримання доходів, що надають послуги УТ-1, УТ-2 – державних 
телевізійних (аудіовізуальних) програм

На схемі (рис. 1.2) надаються найважливіші суб’єкти та об’єкти управління
(менеджменту) послугами державних телевізійних програм (ДТП). 

Отримання послуги  ДТП  користувачами  відокремлено від процесу  її
оплати,  у  відмінності  від  телекомунікаційних  послуг, де  оплата  здійснюється
безпосередньо  користувачем  оператору  (провайдеру),  або  між  операторами
(провайдерами).

Користувачами  послуг  ДТП є  усе  населення України  та  усі  організації,
розташовані  на  території  країни,  які  мають  право  та  технічні  засоби  для
отримання  цих  послуг.  Населення  та  організації  сплачують  податки  та  інші
грошові  внески до бюджету, керівництво яким здійснює Верховна Рада.  Закон
“Про Держаний бюджет” визначає та формує доходну та видаткову його частини.
На підставі видаткової частини визначається обсяг коштів на створення ДТП –
УТ-1, УТ-2 та для сплати за роботу радіоканалів. 

Відомо,  що  оплата  використання  радіоканалів  -  послуг  підприємств
Концерну  РРТ  -  визначається  тарифами  за  канало-годину,  або  годину  роботи
передавачів  та  використання  антенно-фідерних  споруд.  Розрахунок  розміру
бюджетних коштів,  необхідних для забезпечення  трансляції  ДТП  філіями ВАТ
“Укртелеком”,  здійснюється  із  застосуванням  чинних  граничних  тарифів  на
послуги електрозв’язку. 
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Рисунок 1.2 – Схема взаємозв’язку системи державного фінансування надання послуг 
 населенню та організаціям державних програм телебачення УТ-1, УТ-2 

Очевидно, що виникає проблема визначення величини та розподілу коштів
із Державного бюджету між Концерном РРТ та ВАТ “Укртелеком” за послуги
ДТП. 

Визначення обсягу доходів від надання послуг державних телевізійних
програм (ДТП) УТ-1, УТ-2

Величина  доходів  від  надання  передавачів для  трансляції  державної
програми телебачення УТ-1 визначається за формулою:
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де  1UTD  -  доходи  від  надання  передавачів  для  трансляції  державної  програми
телебачення УТ-1, грн./ рік;

1UTq  -  величина  послуги  телевізійного  мовлення  УТ-1  у  натуральних
одиницях вимірювання, год. / рік;
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j1 групи. 
Тип телевізійного передавача визначається діапазоном хвиль, потужністю, а

група – діапазоном хвиль, потужністю та групою – 1, 2, 3 - n1 на різних ОРТПЦ
може набувати значення від 1 до 20, а група m1 - від 1 до 3. 

Аналогічно  можна  визначити  доходи  від  надання  передавачів  для
трансляції державної програми телебачення УТ-2: 
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де  2UTD  -  доходи  від  надання  передавачів  для  трансляції  державної  програми
телебачення УТ-2, грн./ рік;

2UTq  -  величина  послуги  телевізійного  мовлення  УТ-2  у  натуральних
одиницях вимірювання, годин/рік;
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j1 групи. 
Такий  алгоритм  розрахунку  доходів  від  надання  державної  програми

телебачення  УТ-1  та  УТ-2  має  сенс  завдяки  єдиному  універсальному
вимірюванню послуги у годинах мовлення. 

Телевізійні  передавачі  подають  сигнали  в  антенні  пристрої,  які  мають
установлені  тарифи  за  канало-годину  роботи.  Тому  відповідно  установленим
тарифам  доходи  від  використання  антенних  пристроїв  можна  розрахувати  за
формулою:
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де цl1 і цl2 - розмір оплати в гривнях – тариф на використання антенних пристроїв
для передавачів, що здійснюють трансляцію програм УТ-1 та УТ-2. 

Одночасно з роботою телевізійних передавачів різних типів та потужності,
для передачі сигналів використовуються РРЛ, на яких установлені ретранслятори
телесигналів. Доходи від використання РРЛ для передачі телевізійних сигналів та
для їх виділення в населених пунктах можна розрахувати за формулою:

D РРЛ = 
1UTq
 ·(цk

∑
=

n

k
kL

1 + ц В ·n В), 
де ц  к  – тариф, установлений використанням РРЛ,  Lk –  протяжність  k -  ї ділянки

РРЛ;
ц В - тариф за використання пункту виділення програми на РРЛ;
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n В - кількість пунктів виділення програм на РРЛ ОРТПЦ.
Очевидно,  що  разом  доходи  у  гривнях  за  рік  від  трансляції  державних

програм телевізійного мовлення становлять:
DUT = 1UTD  + 2UTD  + DA + D РРЛ .

Слід особливо зазначити, що такий розрахунок доходів можна використати
тільки для дистрибутивної послуги, яка характеризується одночасною роботою
всіх радіоліній на території України. 

Дистрибутивні служби  забезпечують  розподіл  повідомлень  від  одного
центрального джерела інформації до необмеженого числа абонентів,  що мають
право  на  приймання.  За  допомогою  цих  служб  реалізовується  робота  засобів
масової комунікації, чи мас-медіа, як зараз прийнято говорити. Користувач може
приймати потік повідомлень у будь-який момент часу, але він не може впливати
ані на його тривалість, ані на його зміст. Класичними прикладами надання таких
послуг  є  звукове  і  телевізійне  мовлення,  телетекст,  однак  не  виключається
можливість застосування цього режиму і для інших видів повідомлень, наприклад
факсимільних, даних.

Інтерактивні й дистрибутивні служби, в залежності від вимог до сумісності,
можуть пропонуватися адміністраціями й операторами мережі як телеслужби і, як
служби передачі.

1.4. Організація телевізійного мовлення державних програм
УТ-1, УТ-2 в Україні

Відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” державні
телерадіопрограми  УТ-1,  УТ-2,  які  створені  у  рамках  Державного  комітету
телебачення  і  радіомовлення,  розповсюджуються  на  території  України  з
використанням  загальнонаціональних  каналів  мовлення -  каналів  мовлення,
призначених  для  трансляції  телерадіопрограм  більш  як  на  половину  областей
України. Регулювання доходів усіх учасників телевізійного мовлення державних
програм  УТ-1,  УТ-2  –  це  складний  економічний  та  правовий  процес,  який
визначається Законами України, Нормативними документами Державних Установ
та  Адміністрацій,  інструкціями  та  Наказами  підприємств,  які  беруть  участь  у
створенні загальнонаціональних каналів мовлення.

Всю відповідальність за інформаційний зміст програм УТ-1, УТ-2 несуть
організації відповідно до Законів України. Трансляція телевізійних програм – це
виробничі  функції  Концерну  РРТ  та  ВАТ  “Укртелеком”. До  цих  функцій
можна віднести:

− побудову  мережі  трансляції  державних  програм,  її  технічні
характеристики;

− організація операційної діяльності підприємств та операторів зв’язку з
трансляції державних програм;

− організація контролю за якістю трансляції телерадіопрограм.
Виконавцями  трансляції  телерадіопрограм,  вироблених  державними

телерадіоорганізаціями  в  Україні,  є  Концерн  радіомовлення,  радіозв'язку  та
телебачення (далі Концерн РРТ) та ВАТ „Укртелеком". Під трансляцією будемо
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розуміти надання дистрибутивних послуг – програм УТ-1, УТ-2 – населенню та
організаціям України. 

Охоплення  населення  України  мережею  УТ-1,  УТ-2,  УТ-3  за  останні
рокизросло і станом на 1.01.2003 року складає УТ-1 - 94,5%, мережею УТ-2 -
89,5%,  мережею  УТ-3  -  80,9  %,  то  ситуація  з  трансляцією  радіопрограм,
вироблених для державних потреб, значно погіршилася.

Передавальне  устаткування  підприємств  Концерну  РРТ  надзвичайно
енергоємне,  вимагає  великих коштів  на  придбання  запасних  частин,  морально
застаріле і не відповідає за своїми техніко-економічними показниками сучасному
світовому рівню.

Основною причиною кризового стану з розповсюдження телерадіопрограм
в  Україні,  вироблених  для  державних  потреб,  є  незадовільне  бюджетне
фінансування. Розрахунки за залишковим принципом у 1995-2000 роках призвели
до утворення заборгованості  державних телерадіоорганізацій  перед Концерном
РРТ  за  одержані  послуги  з  розповсюдження  телерадіопрограм.  Концерн  РРТ
протягом 1996-2001 років не мав можливості у повному обсязі погасити ці борги
за рахунок поточних доходів, а повернення їх передбачено Державним бюджетом.
У свою чергу, підприємства Концерну РРТ та ВАТ “Укртелеком" звертаються з
судовими  позовами  до  державних  телерадіоорганізацій.  Це  призводить  до
блокування їх рахунків, дестабілізує роботу і може призвести до руйнації системи
державного телерадіомовлення.

Проблемою  була  і  залишається  неузгодженість  обсягів  мовлення  з
виділеними  коштами  на  трансляцію  телерадіопрограм,  вироблених  для
державних потреб. Концерн РРТ змушений брати на себе всі витрати, що
виникають при такій розбіжності.

Ці  та  інші  проблеми  інформаційної  сфери  перешкоджають  в  реалізації
державної  інформаційної  політики.  В  той  же  час  Департамент  зв'язку  та
інформатизації  України  вживає  заходів  для  удосконалення  фінансово-
господарської діяльності Концерну РРТ та стану державного телерадіомовлення.

У  2002  році  уведено  в  дію  31  телерадіопередавач,  що  розширило  зону
покриття телемовлення в Україні. В 2002 році в телепорту „Калинівка" збудована
друга земна станція „К"- діапазону для цифрового телерадіомовлення.

Регіональне  мовлення  активно  впроваджується  за  рахунок  раніше
збудованих технічних засобів і придбаних як за рахунок Концерну РРТ, так і за
відповідно  до  Указу  Президента  України  від  07.05.2001  року  №292  "Про
невідкладні  заходи  щодо  прискорення  погашення  заборгованості  із  виплат
заробітної  плати" Концерном РРТ заборгованість  із  заробітної  плати погашена
повністю протягом 2002 року.

Департаментом  зв'язку  та  інформатизації  України  розроблена  "Програма
розвитку та переоснащення передавального обладнання Концерну РРТ на основі
сучасних технічних засобів на період до 2012 року", яка затверджена постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  16.01.2003 № 40.  Програма  передбачає  заміну
застарілого передавального обладнання та  будівництво нових ретрансляторів  у
прикордонних районах, заміна і ремонт іншого спеціального обладнання, у тому
числі антенних опор, радіорелейного обладнання тощо.
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При  взаємодії  з  енергопостачальними  організаціями  вдалося  скоротити
кількість  відключень  електроенергії  від  радіотелевізійних  станцій.
Середньомісячна  тривалість  відключень  у  2002  році  зменшилась  до  89  год.(У
2000 році цей показник складав 1411,6 год.)

Рисунок 1.3 – Схема визначення доходів в організаціях (підприємствах, операторах,
філіях, цехах, центрах) з надання послуг телерадіомовлення
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Кабінет Міністрів Верховна Рада України – 
Закон про бюджет 

Президент України

Держкомтелерадіо Держкомзв’язку

ВАТ “Укртелеком”
Центральні апаратні 

телевізійного та 
радіомовлення, м. Київ – 

створення державних 
програм ( редакції та 
студії), УТ-1, УТ-2, 

УР-1, УР-2, УР-3, ІНО

Обласні та 
республіканська апаратні 

телевізійного та 
радіомовлення державних 

програм – створення 
місцевих програм (ОДРК 

– обласні дирекції 
телерадіокомпанії), 

редакції та студії

Національна Комісія 
зв’язку 

Концерн РРТ

Обласні радіотелевізійні 
передавальні центри – 
ОРТПЦ, підприємства 

КРРТ
(24 обласних,

РТПЦ АР Крим,
Радіоцентр м. Миколаїв, 

ЦТЕ УРРТ, м. Київ, Радіо 
передавальний центр, м. 

Бровари)

Обласні філії з надання 
послуг електрозв’язку 

Надання послуг радіомовлення та 
телебачення

Максимально граничні тарифи на 
оренду технічних засобів 

мовлення
Радіомовлення: передавальні 
канали НЧ, СЧ та ВЧ (КМ, ГМ, 

ДКМ діапазонів хвиль); 
передавальні канали ЧМ

 (МВ ЧМ мовлення).
Телебачення: передавачі та 
ретранслятори телевізійного 

зображення. 
Приймальні канали.

Антенні пристрої НЧ та СЧ (КМ і 
ГМ діапазонів хвиль).
Антенні пристрої ВЧ

 (ДКМ діапазону хвиль)

Граничні тарифи на послуги 
електрозв’язку 

 Надання каналів для поширення програм 
телебачення, моно- і стереомовлення

Обсяги мовлення відповідно до 
держзамовлення на рік (години): 

УТ-1, УТ-2, УР-1, УР-2, УР-3, ІНО, ОДРК

Доходи мовлення від держзамовлення на 
рік ( грн.)

 УТ-1, УТ-2, УР-1, УР-2, УР-3, ІНО, ОДРК



Департаментом  зв'язку  та  інформатизації  України  розроблений  проект
Закону України "Про стабілізацію фінансового стану Концерну радіомовлення,
радіозв'язку та телебачення",  який передбачає механізм покращення фінансово-
економічних  показників  Концерну  РРТ,  а  також  “Максимально  граничні
тарифи  на  оренду  технічних  засобів  мовлення”. Цей  важливий  документ
погоджено з Комітетом свободи слова та інформації ВРУ, з Концерном РРТ та
затверджений  Національною  Радою  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення. 

Уведення  в  дію  “Максимально  граничних  тарифів  на  оренду  технічних
засобів  мовлення”  (надалі  “Тарифи  мовлення”)  у  грудні  2003  року  сприяло
визначенню  економічних  відносин  між  усіма  учасниками  створення  послуг
радіомовлення та телебачення. Саме Тарифи мовлення забезпечили можливість
визначення доходів усіх підприємств та операторів, що беруть участь у трансляції
програм  як  державного  мовлення,  так  і  програм  мовлення  громадських  та
приватних  компаній.  Визначення  доходів  від  операційної  діяльності  різних
організацій – підприємств з надання державних телевізійних та радіопрограм в
Україні може бути представлена у загальному вигляді за допомогою схеми, що
наведена на рис.1.3.

 Таблиця 1.1 – Державне замовлення з трансляції державних 
телерадіопрограм  по Концерну РРТ на рік (приклад)

N
п/п.

Програма
мовлення

Вартість
мережі

мовлення
/тис.грн./

Обсяги
мовлення
на добу
/години/

Обсяги
держзамовле

ння
на рік

/години/

Вартість
1 години
мовлення

на один рік
/гри./

1 2 3 4 5 6

1 УТ-1 12487,1 10,734 3918,0 3187,1
2 УТ-2 2 203,9 2,0 730,0 3019,0

Разом по НТКУ: 14691,0 12,7 4 648,0 6 206,2
3 УР-1 4455,8 17,7 6 475,7 688,1
4 УР-2 8 348,0 15,1 5 508,9 1 515,4
5 УР-3 976,4 7,0 2 540,4 384,4
6 ІНО 910,8 6,6 2 404,8 378,7

Разом по НРКУ: 14691,0 46,4 16929,7 2 966,6
ОДТРК 4250,0
РАЗОМ: 33 632,0

Обсяги  мовлення  в  натуральних  одиницях  вимірювання  (в  годинах)
державних  програм  телевізійного  та  радіомовлення  визначаються
Держкомтелерадіо  та  використовуються для  обчислення  доходів  відповідно  до
установлених тарифів. 

У  табл.  1.1  надається  загальна  вартість  мережі  мовлення  –  результат
інтегрованого розрахунку доходів від трансляції державних програм в Україні за
один рік.

Головне питання полягає в тому, що у даний момент не існує методики або
рекомендацій з обчислення витрат на трансляцію державних телерадіопрограм.
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Обчислення витрат на надання послуг державного мовлення програм УТ-1, УТ-2,
УР-1 УР-2, УР-3, ІНО може бути виконано за такими способами:

− визначення усіх технічних засобів, які використовуються в мережі 
мовлення телерадіопрограм;

− розрахунок умовно-постійних витрат на кожний технічний засіб: 
амортизаційні відрахування, заробітна платня адміністративного 
персоналу, відрахування на соціальні заходи, інші адміністративні 
витрати;

− розрахунок умовно-змінних витрат на кожний технічний засіб: заробітна
платня виробничого штату, відрахування на соціальні заходи, матеріали
й запчастини, електроенергія, інші загально-виробничі витрати.

З використанням маржинального (кінцевого) аналізу можна визначити, що
витрати на 1 годину мовлення на період дослідження. Наприклад, для трансляції
програми УТ-1, витрати можуть бути більше або менше вартості 1 години, або
дорівнювати їй.  З табл.  1.1 випливає,  що вартість 1 години мовлення УТ-1 на
один  рік  дорівнювала  3187,1  грн.  Ця  гіпотеза  потребує  створення  алгоритмів
розрахунків  витрат  на  кожну програму мовлення,  якщо визначені  усі  технічні
засоби, які необхідні та використовуються в мережі мовлення телерадіопрограм.
Такий спосіб розрахунків витрат можливий тільки за умови розробки програм для
ПОМ та відповідних інструктивних матеріалів. 

Визначення  витрат  на  трансляцію  державних  телерадіопрограм  можна
виконати з  використанням методу розподілу витрат за  послугами – програмам
телерадіомовлення. Облік витрат виконується у кожному структурному підрозділі
ОРТПЦ:  у  цехах  РРЛ,  цехах  УКВ,  а  також  на  окремих  радіостанціях,  які
розташовані на окремих адміністративних територіях. Так, В Одеському ОРТПЦ
таких об’єктів усього сім: цех РРЛ №1, цех РРЛ №2, цех УКВр №1, цех УКВр
№2, Передавальний цех, радіостанція м. Одеси та радіостанція м. Ізмаїла. 

Визначення  витрат  на  кожну  програму  телерадіомовлення  по  кожному
об’єкту  (цеху,  радіостанції)  можна  зробити  за  таким  алгоритмом.  Наведемо
пояснення для розрахунку ВjУТ1 – витрат на трансляцію програми УТ-1 по j – му
цеху:

ВjУТ1 = gjУТ1 ·Вj, 
gjУТ1 =D jУТ1/Dj, 

де  gjУТ1  –  питома вага доходів від трансляції програми УТ-1 в доходах по j – му
цеху ОРТПЦ; 

Вj – операційні витрати, усього, по j – му цеху;
Dj – сума усього чистого доходу по j – му цеху; 
D jУТ1 - сума чистого доходу від трансляції програми УТ-1.
Розрахунок  умовно-змінних  та  умовно-постійних  витрат  для  трансляції

програми УТ-1 можна зробити за таким алгоритмом: 
Вj упУТ1 = gjуп ·Вj УТ1, Вj узУТ1 = gjуз ·Вj УТ1, або Вj упУТ1 = Вj УТ1 - Вj узУТ1 . 
У наведених формулах прийняті такі умовні позначення:
gjуп  = Вjуп /  Вj ,  питома  вага умовно-постійних  витрат  по  j  – му  цеху  у

загальному обсязі витрат по цьому цеху,
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gjуз  =  Вjуз /  Вj ,  питома  вага умовно-змінних  витрат  по  j  – му  цеху  у
загальному обсязі витрат по цьому цеху.

До  умовно-постійних витрат  віднесено  Вjам -  амортизацію та  Вjінші -  інші
витрати, тобто, Вjуп = Вjам + Вjінші .

Умовно-змінні витрати по j – му цеху – це сума витрат за статтями:
Вjуз = Вjзп + Вjнз + Вjел + Вj мпал,

де  Вjзп,  Вjнз,  заробітна  платня  з  нарахуваннями,  Вjел -  електроенергія,  Вjмпал -
матеріали і паливо.

1.5. Основні положення Концепції Державної програми      
впровадження цифрового телерадіомовлення

На  сьогодні  основним  джерелом  розповсюдження  телевізійних  та
радіопрограм  є  аналогове  наземне  ефірне  телерадіомовлення.  Разом  з  тим  у
розвинених  країнах  активно  впроваджується  цифрове  наземне  ефірне
(стаціонарне  та  мобільне)  телерадіомовлення  (далі  —  цифрове
телерадіомовлення).  Перехід  окремої  держави  до  застосування  технологій
цифрового  телерадіомовлення  неможливий,  оскільки  впровадження  таких
технологій  безпосередньо  торкається  інтересів  сусідніх  держав  щодо
використання радіочастотного ресурсу, а також національних інтересів у сфері
інформаційної  безпеки.  Цифрове  телерадіомовлення  може  впроваджуватися
тільки  за  умови  розроблення  на  міжнародному  рівні  єдиного  підходу  та
узгоджених принципів розподілу радіочастотного ресурсу.

З урахуванням загальних тенденцій розвитку цифрового телерадіомовлення
в  рамках  Міжнародного  союзу  електрозв'язку  (МСЕ)  за  участю  адміністрацій
зв'язку зацікавлених країн розроблено і затверджено угодою країн – членів МСЕ
регіональний план цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174-
230 МГц та 470-862 МГц – "Женева-2006" (далі – регіональний план). Зазначена
угода  передбачає  наявність  періоду  переходу  від  аналогового  до  цифрового
телерадіомовлення, який триватиме до 2015 року. Після завершення зазначеного
періоду  аналогове  мовлення  втратить  свій  статус,  а  його  застосування  буде
можливим  тільки  за  умови  відсутності  радіозавад  прийманню  цифрового
телерадіомовлення  в  сусідніх  країнах.  Ураховуючи  те,  що  на  даний  час
телерадіомовлення України є виключно аналоговим, після закінчення перехідного
періоду  більшість  діючих телерадіопередавачів  повинна  буде  припинити  свою
роботу,  а  на  частині  території  України,  де  не  буде  створено  інфраструктури
цифрового  телерадіомовлення,  програми  державного  (громадського)
телерадіомовлення не будуть розповсюджуватися взагалі. 

 Вирішення  зазначеної  проблеми  пов'язане  з  необхідністю  здійснення
комплексу  заходів  щодо  захисту  національних  інтересів  України  у  сфері
телерадіомовлення,  створення  умов  для  поступового  переходу  до  нових
технологій без втрати обсягів мовлення та глядацької аудиторії.
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Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності
впровадження цифрового телерадіомовлення

В  Україні  діють  понад  200  телерадіокомпаній  ефірного  наземного
аналогового телерадіомовлення та понад 2000 передавачів і розглядається більше
3000  заяв  на  виділення  нових  частот  (на  нові  передавачі).  Частотний  план
аналогового  мовлення  не  відповідає  частотному  плану  цифрового  мовлення.
Внаслідок  цього  уведення  в  експлуатацію  цифрового  передавача  потребує  у
багатьох випадках вимкнення або зміни параметрів випромінювання одного або
кількох аналогових, що може призвести до зміни існуючого режиму приймання
населенням телерадіопрограм.

Основою  ефірного  телерадіомовлення  є  використання  радіочастотного
ресурсу.  Відповідно  до  регламенту  радіозв'язку  МСЕ,  розподіл  для  будь-якої
держави нових радіочастот здійснюється відповідно до поданих нею заявок на
реєстрацію  радіочастот  та  за  результатами  міжнародної  координації.  Якщо
держава  не  користується  певним  радіочастотним  ресурсом,  то  вона  не  може
претендувати на його резервування для себе на майбутнє.

Зволікання  з  виконанням  регіонального  плану  цифрового
телерадіомовлєння може поставити Україну в нерівноправне становище з іншими
країнами  у  використанні  каналів  мовлення  в  її  прикордонних координаційних
зонах  та  призвести  до  втрати  частини  національного  радіочастотного  ресурсу,
виділеного для потреб телерадіомовлення. 

Основними  причинами  виникнення  проблеми  є:  еволюційна  зміна
радіотехнологій,  які  є  основою  для  здійснення  телерадіомовлення;
вичерпаність  радіочастотного  ресурсу,  необхідного  для  подальшого  розвитку
аналогового телерадіомовлення; необхідність виконання міжнародних зобов'язань
України, що випливають з її членства в МСЕ, щодо створення необхідних умов
для  функціонування  цифрових  телерадіомереж  інших  країн;  захисту
національних  інтересів  стосовно  користування  радіочастотним  ресурсом,
виділеним для потреб телерадіомовлення; забезпечення безпеки в інформаційній
сфері,  пов'язаної  з  функціонуванням  телерадіомереж  та  максимальним
охопленням  населення  сучасним  телерадіомовленням;  забезпечення  населення
всебічною, оперативною та об'єктивною інформацією.

Актуальність  розроблення  Державної  програми  впровадження  цифрового
телерадіомовлення  (далі  –  Програма)  зумовлена  необхідністю  переходу  на
прогресивні технології передавання і приймання телерадіопрограм.

Мета Програми

Метою  Програми  є  впровадження  цифрового  телерадіомовлення,
забезпечення  доступу  населення  до  телерадіопрограм,  що  надаються
постачальниками державного (громадського) сектору.

Разом з тим виконання Програми передбачає:
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− створення  нормативної,  експериментально-технічної  і  метрологічної
бази  для  впровадження  та  подальшого  розвитку  систем  і  засобів
цифрового телерадіомовлення;

− створення на базі діючих підприємств виробництва засобів цифрового
телерадіомовлення і комплектувальних виробів з метою максимального
забезпечення  телерадіомовлення  обладнанням  вітчизняного
виробництва;

− організацію  і  матеріально-технічну  підтримку  діяльності  наукових
установ  галузі  для  здійснення  науково-технічного  супроводження  та
забезпечення рівноправної участі України у міжнародних заходах щодо
її впровадження та розвитку цифрового телерадіомовлення; 

− проведення  конверсії  радіотехнологій  спеціальних  користувачів  у
смугах радіочастот впровадження цифрового телерадіомовлення. 

Порівняльний  аналіз  можливих  варіантів  розв'язання  проблеми  та
обґрунтування оптимального варіанта  впровадження цифрового мовлення може
здійснюватися за такими варіантами:

− перехід у визначений час на цифровий формат з вимкненням аналогових
передавачів  й  увімкненням  цифрових,  що  потребує  завчасного
створення паралельної системи цифрового телерадіомовлення за умови
функціонування  системи  аналогового  мовлення,  в  тому  числі  всіх  її
споруд та технічних засобів.  Такий варіант потребує часу та значних
витрат, пов'язаних зі створенням нової повноцінної мережі мовлення та
утриманням  діючої  мережі,  а  також  наявності  значного  резерву
радіочастотного ресурсу;

− еволюційний  перехід  до  цифрового  мовлення  шляхом  поступового
виведення з експлуатації аналогових передавачів після вичерпання ними
свого  ресурсу  і  заміни  їх  цифровими.  Такий  варіант  є  економічно
найбільш вигідний, але при цьому перехідний період може затягнутися
на  невизначений  термін,  що  призведе  до  втрати  значної  частини
інформаційного простору;

− поступове  розгортання  мереж  цифрового  телерадіомовлення,
переведення  на  них  існуючих  телевізійних  програм  та  припинення
роботи мереж аналогового мовлення. Такий варіант є проміжним між
першим  і  другим,  дає  змогу  поєднати  переваги  двох  попередніх
варіантів з урахуванням політичної та економічної ситуації в державі,
міжнародних зобов'язань та обмежених термінів і здійснити перехід до
цифрового  телерадіомовлення  синхронно  із  сусідніми  країнами,  що
унеможливить втрату інформаційного простору і забезпечить належний
рівень  інформаційної  безпеки  країни.  Після  завершення  перехідного
періоду аналогове мовлення може функціонувати, не створюючи завад
цифровому телерадіомовленню. 

Під  час  реалізації  будь-якого  із  зазначених  варіантів  повинна
забезпечуватися можливість безперервного розповсюдження телерадіопрограм.
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Оптимальним варіантом є поступовий та поетапний перехід до цифрового
телерадіомовлення  у  визначені  терміни.  Етапи  впровадження  цифрового
телерадіомовлення  визначаються  з  урахуванням  перехідного  періоду,
установленого  МСЕ,  та  комплексу  першочергових  заходів,  що  забезпечать
виконання міжнародних зобов'язань  України і  захист національних інтересів  у
збереженні інформаційного простору, то дасть змогу своєчасно підготуватися до
гармонізованого  переходу  на  цифрове  телерадіомовлення  в  межах
телерадіопростору  європейських  держав,  пропорційно  розподілити  витрати
відповідно  до  економічних  можливостей  країни  і  тим  самим  зробити  їх
доступними  для  національної  економіки.  Зазначений  варіант  переходу  до
цифрового  мовлення  дасть  можливість  у  разі  необхідності  частково  зберегти
аналогове мовлення у центральних регіонах України після закінчення перехідного
періоду, що може створити більш сприятливі умови для малозабезпечених верств
населення.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

МСЕ установлено термін закінчення перехідного періоду від аналогового
до цифрового телерадіомовлення – 17 липня 2015 року.

Впровадження цифрового телерадіомовлення буде здійснюватися шляхом:
− розроблення та затвердження Програми; 
− створення  одночастотних  синхронних  зон  мовлення  відповідно  до

регіонального плану у смугах частот 174–230 МГц та 470–862 МГц з
необхідною телекомунікаційною інфраструктурою; 

− створення  державної  загальнонаціональної  телекомунікаційної  мережі
цифрового  телерадіомовлення  для  забезпечення  розповсюдження
програм державних, громадських і комунальних телерадіоорганізацій;

− системи  суспільного  телерадіомовлення,  а  також  для  задоволення
потреб інших телерадіоорганізацій, визначених Національною радою з
питань телебачення і радіомовлення;

− розвитку  державної  загальнонаціональної  телекомунікаційної  мережі
цифрового  телерадіомовлення  відповідно  до  плану  впровадження
цифрового  телерадіомовлення,  рішень  Національної  ради  з  питань
телебачення  і  радіомовлення  про  створення  каналів  мовлення,
телерадіомереж,  які  передбачають  використання  радіочастотного
ресурсу;

− надання  в  установленому  порядку  Мінтрансзв'язку  споруд
електрозв'язку  суб'єктам  господарювання,  які  мають  ліцензії  на
мовлення;

− розгортання  Мінтрансзв'язку  державної  загальнонаціональної
телекомунікаційної мережі цифрового телерадіомовлення;

− здійснення  під  час  розгортання  державної  загальнонаціональної
телекомунікаційної  мережі цифрового телерадіомовлення,  розширення
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зон  мовлення,  передусім  у  найбільш  проблемних  прикордонних
регіонах;

− забезпечення  державної  підтримки  населення  під  час  впровадження
цифрового  телерадіомовлення  та  внесення  відповідних  змін  до
законодавства.

Очікувані результати виконання Програми

Впровадження  цифрового  телерадіомовлення  створить  умови  для
збереження державного мовлення в Україні після закінчення періоду переходу від
аналогового до цифрового телерадіомовлення, інтеграції України у європейський
і  світовий  інформаційний  та  телекомунікаційний  простір,  дасть  можливість
усунути існуючі диспропорції в охопленні населення телерадіомовленням, більш
раціонально  використовувати  радіочастотний  ресурс,  забезпечити  високоякісне
приймання телерадіопрограм, у тому числі на мобільні та переносні приймачі.

Перехід  до  якісно  нового  рівня  багатопрограмного  цифрового
телерадіомовлення  забезпечить  широкий  доступ  населення  до  інформації,
сприятиме підвищенню культурного й освітнього рівня.

Впровадження  цифрового  телерадіомовлення  дасть  можливість  за  тою
самою  площею  покриття  знизити  вихідну  потужність  та  енергоспоживання
передавачів  у декілька разів,  а  також екологічне навантаження на навколишнє
середовище.

Створення інфраструктури державної мережі цифрового телерадіомовлення
(щогли антен, канали доставки телевізійних програм до передавачів) дасть змогу
комерційним  телерадіоорганізаціям  та  операторам  телерадіомовлення
використовувати  її  на  всій  території  України,  не  обмежуючись  мовленням  на
обласні центри та індустріально розвинені регіони. 

Надання  зазначених  послуг  забезпечить  надходження  до  державного
бюджету  коштів  і  часткову  поступову  компенсацію  витрат  на  створення
державної  загальнонаціональної  телекомунікаційної  мережі  цифрового
телерадіомовлення,  а  також  значно  прискорить  виконання  планів  щодо
впровадження цифрового телерадіомовлення, у тому числі у гірській,  сільській
місцевості та у депресивних регіонах.

Фінансове забезпечення Програми

Видатки,  пов'язані  з  виконанням  Програми,  здійснюються  за  рахунок
коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  на  відповідний  рік,  та  інших
джерел.

Процеси  організації  й  планування  частотних  каналів,  характеристики
радіосистем  передачі,  організація  операційних  процесів  звукового  та
телевізійного  мовлення,  телевізійних  центрів,  характеристика  радірелейних
систем передачі наведені у наступних розділах навчального посібника.
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ Й ПЛАНУВАННЯ ЧАСТОТНИХ КАНАЛІВ

РАДІОЗВ'ЯЗКУ Й  МОВЛЕННЯ

2.1. Класифікація, особливості поширення й застосування радіохвиль

При протіканні струму по антені навколо неї, подібно тому, як по поверхні
води розходяться хвилі від кинутого каменю, у навколишній простір надходять
електромагнітні хвилі. 

Залежність  напруженості  поля  від  відстані  (рис.  2.1)  показана  для  будь-
якого моменту часу. Електромагнітні хвилі віддаляються від антени зі швидкістю
с = 3·108 м/с. Якщо відомо, скільки коливань f відбувається за 1с (одне коливання

за секунду дорівнює одному герцу, тобто  сек

1

 =  1  Гц),  то нескладно визначити
відстань між максимумами (мінімумами) напруженості електричного поля:

                                                   λ  = c/f  
Цей  параметр  називається  довжиною  хвилі.  Оскільки  довжина  хвилі  й

частота зв'язані однозначно, то радіосистему можна охарактеризувати, назвавши
або частоту, або довжину хвилі (табл. 2.1). 

Рисунок 2.1 - Змінювання напруженості поля у навколишньому від антени просторі:
                          Е, В/м - напруженість електричного поля; L, км – відстань від антени

Радіочастотний спектр (радіоспектр) — це об'єднані за певним правилом
у діапазони частот  смуги частотного спектра.  Кожний діапазон  містить у собі
інтервал частот у межах від 0,3·10Q  до 3·10Q (Гц),  де Q = 1 …12.

Як  пливає  з  табл.  2.1,  для  роботи  радіосистем  використовується  досить
широкий спектр частот. 

РПП

λ

Ŀ, км

Е, В/м
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Таблиця 2.1 Класифікація  радіохвиль,  використовуваних у  радіосистемах
зв'язку й мовлення

Номер
смуги

частотного
спектра

Позначення смуги
частот

Діапазон
частот*

Діапазон
хвиль**

Метричне
найменування

діапазону хвиль

1
Наднизькі

частоти (ННЧ)
3 …30 Гц 10…100 Мм

Декамегаметровий
(ДКММХ)

2
Наднизькі

частоти (ННЧ)
30 …300 Гц 1 …10 Мм Мегаметровий (ММХ)

3
Інфранизькі

частоти (ІНЧ)
0.3 …3 кГц 100 …1000 км Гектокілометровий (ГКМХ)

4
Дуже низькі

частоти (ДНЧ)
3 … 30 кГц 10 …100 км

Декакілометровий
(ДККМХ)

5
Низькі частоти

(НЧ)
30 … 300

кГц
1 … 10 км Кілометровий (КМХ)

6
Середні частоти

(СЧ)
300 … 3000

кГц
100 …1000 м Гектометровий (ГМХ)

7
Високі частоти

(ВЧ)
3 … 30 МГц 10 …100 м Декаметровий (ДКМХ)

8
Дуже високі

частоти (ДВЧ)
30 …

300МГц
1 …10 м Метровий (МХ)

9
Ультрависокі
частоти (УВЧ)

300… 3000
МГц

10 … 100 см Дециметровий (ДЦХ)

10
Надвисокі

частоти (НВЧ)
3 … 30 ГГц 1 …10 см Сантиметровий (СМХ)

11
Надвисокі

частоти (НВЧ)
30 … 300

ГГц
1 … 10 мм Міліметровий (ММХ)

12
Гіпервисокі

частоти (ГВЧ)
300… 3000

ГГц
0,1 … 1 мм

Дециміліметровий
(ДЦММХ)

* Діапазони частот включають найбільшу і виключають найменшу частоту.
** Діапазони радіохвиль включають найменшу і виключають найбільшу

довжину хвилі, нижча  частота відповідає  вищій хвилі діапазону.

Радіохвилі різних діапазонів мають свої особливості   поширення. 
Разом з  тим є ряд закономірностей,  які  характерні  для радіохвиль різної

довжини: 
− чим  більше  довжина  хвилі   порівняно  з  розміром  перешкоди,  тим

меншою мірою перешкода заважає її поширенню; звідси випливає, що
кілометрові й декакілометрові хвилі безперешкодно огинають усі наявні
на  Землі  нерівності;  гектометрові  й,  тим  більш,  декаметрові  хвилі
поширюються над земною поверхнею по-різному залежно від рельєфу;
ультракороткі  хвилі  поширюються  в  межах  прямої  видимості,  тобто
подібно оптичному випромінюванню;

− чим довше хвиля, тим глибше вона проникає у воду й землю; 
− чим коротше хвиля, тим "жорсткіше" стає випромінювання, тобто тим

гірше  радіохвилі  огинають  перешкоди  й  вільніше  проходять  крізь
іонізоване середовище (наприклад, радіохвилі з λ >100 м не виходять за
межі земної іоносфери, а для радіохвиль із λ < 1 м іоносфера "прозора").
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Освоєння електромагнітних хвиль для передавання інформації почалося із
самих  довгих,  тому  що  створювати  їх  й  управляти  ними  технічно  найбільш
просто. З розвитком електронної техніки радіосистеми поступово освоїли область
більш високих частот,  оскільки  саме  на  високих частотах  удалося  реалізувати
передачу  телевізійних  зображень  і  багатоканальних  повідомлень,  спрямоване
випромінювання радіохвиль та інші корисні технічні рішення.

У  цей  час  у  діапазонах  кіло-,  гекто-  і  декаметрових  хвиль  передаються
здебільшого програми мовлення, частково - сигнали точного часу й здійснюється
обмежений вид спеціальних магістральних зв'язків.

Найбільш  насиченими  за  кількістю,  видами  передаваної  інформації  й  за
використовуваними технічними засобами є метровий і дециметровий діапазони. У
цих  діапазонах  відбувається  телевізійне  мовлення,  весь  низовий  (на  відстань
менше  100  км)  радіозв’язок,  високоякісне  радіомовлення,  у  тому  числі  й
стереофонічне.

У  сантиметровому  й  міліметровому  діапазонах  хвиль  здійснюється
передача  багатоканальних  повідомлень  як  наземними  засобами  зв'язку  -
радіорелейними  станціями,  так  і  з  використанням  штучних  супутників  Землі.
Крім того, завдяки тому, що в цих діапазонах досить легко створювати антени з
вузьконаправленим  випромінюванням,  у  них  працює  більшість  навігаційних  і
радіолокаційних систем,  які  дозволяють із  досить високою точністю (до 5 см)
визначати  просторове  положення  різних  об'єктів,  що  випромінюють,  і  не
випромінюють  електромагнітні  хвилі.  Застосування  міліметрових  хвиль
обмежується  тим,  що  зі  зменшенням  довжини  вони  інтенсивно  поглинаються
опадами, водяними парами й газами, що становлять повітря.

2.2. Організація радіочастотного спектра

З  позиції  організації  й  планування  частотних  каналів  радіоспектр  є
обмеженим національним ресурсом, що має такі властивості:

− невичерпність,  тобто  радіоспектр  використовується,  але  не
витрачається;

− багаторазове  використання  на  основі  урахування  факторів  часу,
простору й   частоти;

− глобальну  доступність,  тобто  це  загальний  для  всіх  країн  ресурс  за
умови, що кожна країна вирішує питання його використання у відповідності  з
міжнародними правилами;

− нерівномірне  використання,  обумовлене  властивостями  поширення
радіохвиль різних діапазонів.

Розподіл  радіоспектра випливає  із  закону  України  про  зв'язок.  За  цим
законом даний ресурс використовується на підставі діючих «Таблиць розподілу
смуг  (номіналів)  радіочастот  між  службами  радіозв'язку».  Таблиці;
затверджуються  Державним  Комітетом  з  нагляду  за  зв'язком  з  урахуванням
рішень  Міжнародного  союзу  електрозв'язку  (МСЕ),  що  зареєстрований
Організацією Об'єднаних Націй.
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Взаємовідносини  з  країнами  -  учасниками  МСЕ  будуються  на  основі
Регламенту радіозв'язку. Вперше Регламент радіозв'язку був прийнятий в 1950 р.
У ньому надані визначення загального характеру, що ставляться до різних видів
радіозв'язку,  викладені  основні  принципи  побудови  й  функціонування  систем
радіозв'язку  й  мовлення,  сформульовані  загальні  правила  їхньої  експлуатації,
установлені  правила  розподілу  радіочастот  за  різних  видів  радіозв'язку,  які,  у
свою  чергу,  групують  у  радіослужби:  фіксовану,  рухому,  повітряну,  морську,
сухопутну,  радіомовну,  радіонавігаційну,  метеорологічну,  стандартних  частот,
супутникову, радіолокаційну, радіоастрономічну, аматорську.

Розподіл  радіоспектра  між  службами  радіозв'язку  відноситься  до  сфери
управління діяльністю в області зв'язку і є одним з основних завдань Державного
Комітету з нагляду за зв'язком, що для її рішення має спеціальний структурний
підрозділ  з  радіочастот  і  супутникового зв'язку.  У цьому підрозділі  готуються
нормативні акти з технічних і технологічних питань розподілу радіочастот, які є
обов'язковими  для  всіх  юридичних  і  фізичних  осіб,  що  є  господарськими
суб'єктами,  як такі,  що  надають послуги радіозв'язку,  так і  споживають їх на
території  країни.  Розподіл  радіочастот  по  відповідних  службах  радіозв'язку
здійснюється  Державним  Комітетом  з  нагляду  за  зв'язком,  а  присвоєння
радіочастот  користувачам  по  території  країни  -  Державною  інспекцією
електрозв'язку (ДІЕ).

Головним призначенням  ДІЕ  є  забезпечення  електромагнітної  сумісності
радіоелектронних засобів, здійснення державного нагляду за їхнім використанням
і виконання умов ліцензій. Із цією метою ДІЕ організовує роботу своїх підрозділів
по  плануванню  використання,  призначенню  й  обліку  робочих  частот  для
радіоелектронних  засобів,  визначає  порядок  видачі  й  анулювання  дозволів  на
придбання або передачу, будівництво або установку, експлуатацію й ввіз через
кордон радіоелектронних засобів і високочастотних пристроїв.

Ефективне  використання радіочастотного  спектра  при  організації
частотних  каналів  припускає  постійне  уточнення  й  розробку  науково
обґрунтованих норм, що забезпечують із заданою якістю зв'язку спільну роботу
як  діючих,  так  і  радіослужб,  які  знову  організуються.  В  основу  науково
обґрунтованих норм покладено системний аналіз заявок на частотні присвоєння,
планів розподілу частот між різними службами та їхнє уточнення в часі роботи, а
також аналіз причин виникнення взаємних радіоперешкод у роботі служб, їхнє
виявлення й усунення в конкретних ситуаціях.

Успішне рішення перерахованих завдань аналізу неможливо без збирання,
зберігання  й  систематизації  величезного  обсягу  інформації  про  використання
радіоспектра. Оброблення цієї інформації в реальний термін можлива тільки на
основі  автоматизованого  обліку  даних  про  використання  радіоспектра  у
поєднанні  із  застосуванням  методів  інформаційно-логічного  оброблення
існуючих  фондів  частотних  привласнень.  По  суті,  необхідна  автоматизована
система управління використанням радіоспектра, яка включає комплекс засобів
програмного, інформаційного й технічного забезпечення,  що дозволяє збирати,
зберігати й обробляти інформацію про характерні радіозасоби, фонди частотних
привласнень,  радіослужби.  Інформація  повинна  видаватися  користувачам  за
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їхніми запитами у зручній, доступній формі, у найкоротший час і з найменшими
витратами.

Основні  методи  підвищення  ефективності  використання  радіоспектра  на
основі удосконалювання технічної бази радіосистем наведені на рис. 2.2.

Разом  з  тим  останнім  часом  пропонується  підвищити  ефективність  його
використання на основі застосування економічних методів управління.

Рисунок 2.2 - Методи підвищення ефективності використання радіо спектра

2.3. Економічні методи використання радіочастотного спектра

Трохи більше століття назад людство відкрило можливість  використання
нового природного ресурсу -  радіочастотного спектра (РЧС).  На різних етапах
розвитку  радіотехніки  основними  обмеженнями  у  використанні  РЧС  були
недостатні можливості людства в подоланні труднощів, технічної проблеми, що
стояла перед ним, і  невисока,  обумовленим рівнем розвитку продуктивних сил
того часу, потреба в цьому новому природному ресурсі.

Положення різко змінилося  протягом останніх  двадцяти  років.  Тепер ми
вже маємо у своєму розпорядженні більш повні знання про можливості й технічні
характеристики цього ресурсу. Нам відомі й обмеження в його використанні - які
стали  як  результат  життєдіяльності  людства,  так  і  обумовлені  фізичними
закономірностями й характеристиками цього ресурсу.  З  часом під впливом і  з
метою задоволення зростаючих потреб людського суспільства була розроблена
апаратура, здатна використовувати нові ділянки радіоспектра. Стали очевидними
величезні  потенційні  можливості,  раціонального  використання  цього  дару
природи. У результаті виникла гостра проблема визначення шляхів доцільного й
ефективного використання його на благо людства.

У багатьох країнах світу проводиться цілеспрямована робота з визначення
важелів стимулювання ефективного використання РЧС. Одним з таких важелів
визнана комерціалізація.
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Можливі шляхи вирішення проблеми вийшли за рамки інтересів окремих
держав, тому сьогодні на міжнародному рівні обговорюються питання визначення
оптимальної цінової політики держав в області використання радіочастот,
спрямованої  на  забезпечення  можливостей  створення,  впровадження  й
розвитку нових радіотехнологій.

Радіочастотний ресурс (РЧР) характеризується смугою радіочастот, обсягом
(площею)  фізичного  простору,  у  межах  якого  поширюється  конкретний  вид
електромагнітних випромінювань, і часом роботи радіоелектронного засобу, що
випромінює  або  приймає  ці  випромінювання.  Він  має  всі  формальні  ознаки
природного ресурсу, причому ресурсу обмеженого,  поновлюваного.

Такий  підхід  до  розуміння  терміна  "радіочастотний  ресурс"  негайно
приводить до питання про вартість і економічну значимість цього ресурсу.

Необхідність  розробки  й  впровадження  економічних  методів  управління
використанням  радіоспектра  обумовлена   також тим,  що найбільш зручні  для
використання смуги частот уже привласнені  й організація  роботи в них нових
радіосистем  може  привести  до  неприпустимого  зростання  рівня  взаємних
перешкод.

Уперше  ідея  застосування  економічних  методів  при  управлінні  й
плануванні використання РЧР у світовій практиці була висловлена в 50-х роках,
але реальний розвиток одержала тільки лише в останні 15-20 років.

Це обумовлено насамперед наступними факторами.
У 15 розвинених країнах світу 80-ті роки пройшли під знаком лібералізації

в  області  електрозв'язку,  і,  зокрема,  радіозв'язку.  Здійснено  приватизацію
підприємств,  законодавчо  забезпечений  й  заохочується  розвиток  недержавного
сектору,  вільної  конкуренції.  Полегшено  доступ  до  радіоспектра,  тобто
формується новий сегмент вільного ринку (ринку послуг радіозв'язку).

Створення  й впровадження  нових  технологій  в  області  телекомунікацій
дозволило багаторазово збільшити перелік і обсяг послуг, які можуть бути надані
й  адекватно  оплачені  масовим  споживачем.  Це  викликало  безпрецедентне  в
історії електрозв'язку зростання потреби в радіочастотах (каналах).

З'явилася  необхідність  у  додаткових,  неадміністративних  методах
підвищення  ефективності використання  РЧР,  які  стимулювали  б  технічний  і
технологічний  прогрес,  перерозподіл  смуг  частот  й  установлювали  розумний
баланс між цивільним і військовим використанням.

Ключовим елементом економічного підходу до управління РЧР є визнання
того, що цей ресурс має свою вартість, ціну, за якою він повинен передаватися в
користування споживачам.

Радіочастотний  ресурс  (тою  мірою,  яку  допускає  інтернаціональний
характер цього ресурсу) у більшості країн є власністю держави.

Залежно від того, яким чином держава передає права на користування РЧР,
звичайно виділяють три типи економічного підходу: адміністративний, ринковий,
змішаний.

У  рамках  адміністративного  підходу "ціна  спектра"  визначається
винятково  державними  органами  управління  ним  для  всіх  користувачів  (за
винятком  у  ряді  випадків  державних  користувачів).  Право  на  користування
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ділянкою спектра привласнюється конкретному заявнику без права його передачі
або  продажу.  Відповідні  дозволи  видаються  звичайно,  за  принципом "перший
прийшов,  перший  одержав",  рідше  -  на  конкурсній  основі.  Цей  підхід
характеризується в  цілому повним контролем держави.  Основні  його  недоліки
полягають  у  відсутності  стимулів  для  підвищення  ефективності  використання
спектра  й  недостатньої  гнучкості  в  умовах,  коли  досить  швидко  змінюється
ситуація на ринку.

Альтернативою адміністративному виступає чисто ринковий підхід, що має
свої особливості:

− ціна  спектра  визначається  специфічними,  винятково  ринковими,
методами  (ринкові  ціни  балансу  попиту/пропозиції,  методи  "тіньової
ціни", економетричні методи);

− ціна  спектра   визначається користувачами або ринком;
− право  на  користування  спектром  може  бути  передано,  у  тому  числі

різним користувачам на різні ділянки;
− деякі  функції  управління  спектром  також  можуть  передаватися

користувачам;
− одержувач  ліцензії  на  використання  смуги  спектра  визначається

методами аукціонування, лотереї або на вторинних ринках.
Ринковий підхід створює ефективне фінансове джерело для забезпечення

управління  спектром,  стимулює  розробку,  створення  й  впровадження  нових
технологій,  ефективне  використання  спектра,  гнучке  реагування  на  технічні  й
економічні зміни.

До недоліків цього підходу варто віднести:
− можливе виникнення проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечувати

розвиток недостатньо прибуткових, але соціально значимих суспільних
служб;

− небезпека монополізації й спекуляції в області використання РЧР;
− можливе виникнення проблеми з міжнародною координацією частотних

привласнень.
Змішаний підхід заснований на адміністративному контролі й управлінні

РЧР, але з більш-менш суттєвим використанням елементів ринкового підходу в
плані методів ціноутворення, прав користувачів і т.д. Зрозуміло, навіть у межах
однієї  країни  не  може  застосовуватися  винятково  один  із  цих  підходів. Адже
доводиться  враховувати  й  діапазон  частот,  і  тип  служби,  і  потенційну
прибутковість використання РЧР, і багато інших факторів.

Адміністративний підхід доцільний для загальнонаціональних радіосистем,
систем,  пов'язаних  з  рішенням  важливих  соціальних  завдань  або  тих,  що
потребують міжнародної координації.

Чисто ринковий підхід орієнтований на застосування в смугах з високою
прибутковістю й, відповідно, розвиненою конкуренцією (телебачення й звукове
мовлення, рухома служба), а також у сильно завантажених смугах спектра.

Як  показує  світовий  досвід,  при  організації  змішаного  підходу  плата  за
використання РЧР стягується в ліцензійних і щорічних зборах.
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Ліцензійні збори. Ліцензія на право використання РЧР видається разом з
ліцензією на вид діяльності й проводиться на основі: аукціонів, лотерей, грандів.

Початкова вартість ліцензії  на аукціоні повинна визначатися із  прогнозів
обсягу доходів операторів за рахунок використання РЧР, розрахованих, виходячи
з  терміну  ліцензії  й  факторів  ринку,  послуг.  При  цьому  значна  частина
надходжень,  отриманих  від  проведення  аукціонів,  надходить  у  Державний
бюджет,  за  винятком  частини,  необхідної  для  покриття  витрат  на  проведення
аукціонів,  а  також  процедур  виділення  й/або  присвоєння  номіналів  або  смуг
радіочастот.

Розіграш  лотерей  проходить  із  визначенням  мінімальної  ціни,  що  може
бути доступна всім операторам, які беруть участь у лотереї. У вартість ліцензії
входять  тільки  витрати  на  проведення  лотереї  й  процедур  виділення  і/або
присвоєння.

Гранди  ліцензій  видаються,  якщо  необхідно  створення  послуг  у
малорентабельному  секторі  ринку.  Тоді  витрати  на  проведення  аукціону  й
процедур  виділення  і/або  присвоєння  покриваються  за  рахунок  прибутку  від
аукціонів і лотерей.

Щорічні збори. Щорічна плата за використання РЧР повинна визначатися з
необхідності проведення процедур управління використанням РЧР. До основних
статей визначення тарифів за використання РЧР входять витрати:

− по утриманню апарату управління використанням РЧР;
− на проведення процедур радіоконтролю;
− на  виконання  робіт,  пов'язаних  з  міжнародним  захистом  частотних

привласнень національним радіоелектронним засобам;
− на  проведення  робіт  із  планомірної  модифікації  національної  таблиці

розподілу частот (конверсія, перерозподіл);
− по створенню й впровадженню нових технологій управління й контролю

за використанням РЧР;
− по розвитку процесу управління використанням РЧР.

Розглянемо основні фактори, що визначають розмір щорічної оплати:
− реальний  обсяг  радіочастотного  простору,  займаного  кожною

конкретною  радіосистемою  в  даний  період  часу  (на  відміну  від
потенційного  обсягу,  закладеного  в  розрахунок одноразової  плати,  за
ліцензію);

− витрати  на  проведення  процедур  виділення  і/або  присвоєння
смуг/номіналів  частот,  управління  й  контролю  за  користуванням
спектра;

− ефективність  використання  радіоспектра,  рівень  технології  й
перспективність того або іншого розподілу, виділення, присвоєння.

Наприклад,  розвиток  радіомережі,  що  супроводжується  зростанням
споживання радіочастотного ресурсу (збільшенням займаної смуги частот і/або
зони обслуговування), повинне приводити до пропорційного зростання щорічної
плати.

У  той  самий  час,  збільшення  числа  абонентів  радіомережі,  навіть  без
зростання споживання РЧР у даний період (наприклад,  за  рахунок збільшення
числа  базових  станцій  мережі  без  зміни сумарної  зони  обслуговування  й
виділеної смуги частот), приводить до збільшення обсягу робіт по управлінню й
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контролю за  використанням РЧР, а тому повинне супроводжуватися адекватним
зростанням щорічної плати.

Таким чином,  щорічна  плата  за  використання  РЧР принципово  не  може
бути фіксованою, а повинна обчислюватися на підставі реальних даних про стан
розвитку  радіосистем  у  певний  період  часу  з  урахуванням  перерахованих
факторів.

Ця плата йде на покриття витрат процедур управління й контролю РЧР, які
спрямовані на обслуговування частотних привласнень у масштабах держави.

У цей час важливо сформувати економічну політику в області користування
РЧР, зокрема:

− чітко виділити смуги спектра,  де будуть використовуватися  економічні
методи;

− розробити відповідну базу;
− розробити процедури ліцензування й прийняття методів ціноутворення.

Окремою,  досить  важливою  проблемою  створення  економічних  важелів
управління  радіочастотним  ресурсом  є  розробка  нормативно-технічної  бази  й
методик визначення вартісних показників радіочастотного спектра.

Розглянуті  підходи до  використання радіочастотного  спектра  визначають
лише  основні  принципи  регулювання,  у  рамках  яких  необхідно  розробити
методики розрахунку цін на одиниці смуг спектра.

Методики повинні ґрунтуватися на аналізі світового досвіду з урахуванням
геополітичного  положення  України  й  національних  інтересів,  визначаючи
економічну політику держави в області використання радіочастотного спектра.

Методологічною основою визначення вартісних показників радіочастотного
спектра  стануть  Резолюції,  Рекомендації  й  Звіти  МСЕ,  а  також  Європейської
конференції Адміністрацій зв'язку й пошти.

Вартісні показники радіочастотного спектра необхідно переглядати з метою
забезпечення  гнучкого  регулювання  при  зміні  економічної  ситуації,  зростання
числа користувачів і пріоритетів в області використання радіочастотного спектра.

2.4. Частотні канали, способи їх розміщення та використання.

Виділену для підприємства або служби смугу частот радіоспектра залежно
від видів радіозв'язку й мовлення, які  організуються, розбивають на  частотні
канали,  що являють  собою  певні  ділянки  радіоспектра  для  передавання
повідомлень або програм мовлення з необхідними показниками якості.

Відповідно до Регламенту радіозв'язку  частотні  канали характеризуються
шириною смуги випромінювання Фв,  необхідною шириною смуги радіосигналу
Фс, значеннями номінальної  f0 і фактичної  f - привласненої частоти радіоканалу,
шириною частотного каналу Фк.

Шириною  смуги  випромінювання Фв називається  ширина  такої  смуги
частот, за нижньою й верхньою межами якої середня випромінювана потужність
радіосигналу  відповідно  становить  по  0,5%  від  середньої  потужності  даного
випромінювання.

Необхідною  шириною  смуги  радіосигналу Фс називається  найменше
значення ширини смуги випромінювання, у межах якої забезпечується передача
повідомлень із  такою швидкістю й такою якістю,  які  відповідають конкретній

38



системі радіозв'язку й мовлення за певних умов. Уведення такої характеристики
також зв'язано ще й з тим, що навіть за певних умов організації зв'язку існують
різні градації якості передавання інформації.

Номінальне  значення  привласненої  частоти  радіоканалу визначається
значенням частоти радіоспектра в середині смуги Фс.  В ідеальному випадку це
значення під час роботи каналу не повинне змінюватися, однак на практиці ряд
дестабілізуючих частоту факторів призводить до того, що смуга радіосигналу Фс

змінює своє положення у виділеній смузі радіспектра, тобто фактичне значення
радіочастоти в середині  цієї  смуги  f не збігається з номінальним значенням  f0,
відрізняючись на абсолютну величину ∆ f =|f—f0|, як це показано на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 - Визначення ширини частотного каналу

Максимально  припустиме  абсолютне  відхилення  ∆ fmaх або  задається,  або
може  бути  визначено,  якщо  задано  відносну  нестабільність  частоти
випромінювання  радіоканалу  (радіолінії,  мережі)  Кf = ∆ fmaх/f0.  Таким  чином,
завдання  Кf ураховує  при плануванні  частотних каналів  якість  передавального
устаткування, а в більш загальному випадку й якість приймального устаткування.

Ширина  частотного  каналу  при  організації  підстроєчного  зв'язку
розраховується за формулою 

Фк = Фс + 2Кff0 .
При безпідстроєчному радіозв'язку ширина частотного каналу збільшується

й визначається за формулою
Фк = Фс + 4Кff0 .

Урахування  інших  дестабілізуючих  частоту  радіоканалу  факторів
виконується уведенням у формулу для визначення Фк коефіцієнта α  = 1,03...1,05
таким чином, що при підстроєчному радіозв’язку  

Фк = α  (Фс + 2Кff0)
і при безпідстроєчному Фк = α (Фс + 4Кff0). 

Ступінь  використання  частотного  каналу  оцінюється  коефіцієнтом  його
використання β  = Фс/Фк .

Визначається  також  ємність  виділеного  для  підприємства  частотного
привласнення (частотного діапазону підприємства) 

С = γ Фпр/Фк ,
де  Фпр  = fmax  - fmin;

де  fmax   і  fmin   -  найбільші  й  найменші  значення  частотного  присвоєння,  а  
γ  - коефіцієнт, що враховує характер взаємного розташування частотних каналів
у межах виділеної для підприємства смуги радіоспектра.

Частота

f∆ f∆

fСК ∆+Φ=Φ 2
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Залежно  від  видів  радіозв'язку,  способів  їхньої  організації  й  вимог,
пред'явлених  до  ліній  і  мереж  радіозв'язку  й  мовлення,  значення  коефіцієнта
можуть  змінюватися  в  досить  широких  межах.  На  рис.  2.4  показані  можливі
випадки  взаємного  розташування  частотних  каналів  при  різних  значеннях  γ .
Значення  γ  <  1  відповідає  розташуванню  частотних  каналів  за  наявності
захисного  частотного  інтервалу  між  ними;  при  γ  =  1  канали  безпосередньо
примикають  один  до  другого;  при  γ  >  1  частотні  канали  перекривають  один
одного.

Рисунок 2.4 - Розміщення частотних каналів на частотній осі  за різних значень γ

Розрізняють три основних способи використання частотних каналів.    
Індивідуальне -  частотний  канал  привласнюють  певній  станції.  Спосіб

неекономічний  і  застосовується  при  організації  найбільш відповідальних  ліній
зв'язку.

Спільне радіочасове - частотний канал привласнюється різним станціям, що
працюють у різні періоди часу, зокрема при роботі за розкладом. Технічно просто
реалізувати  таку  роботу;  є  можливість  поліпшити  ступінь  використання
частотного  каналу  за  рахунок  накопичення  інформації  до  моменту  початку  її
передачі, але в цілому таке використання обмежене.

Спільне  одночасне -  різні  станції  одночасно  працюють  у  тому  самому
каналі.  При  цьому  збільшується  пропускна  здатність  виділеного  частотного
діапазону. Застосуванню цього способу сприяють обмежена дальність поширення
радіохвиль, використання різного виду селекції радіосигналу. Спосіб знаходить
широке  застосування  в  радіорелейних,  супутникових,  стільникових  системах
радіозв'язку й мовлення.

При організації зв'язків найбільш широко використовується вільний доступ
до частотних каналів системи радіозв'язку. При цьому основними варіантами є
системи з відмовами й очікуваннями. Показники якості  роботи таких систем з
відомою кількістю виділених для неї частотних каналів розраховуються методами
теорії масового обслуговування.
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3. РАДІОСИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

3.1. Принципи дії радіосистем зв'язку

У  системах  передачі  електричних  сигналів  обов'язково  є  пристрій
перетворення  первинної  (звукової,  світлової  й  ін.)  інформації  в  електричний
сигнал; лінія для передачі електричного струму; у тому місці, куди передається
інформація, - пристрій, що перетворює зміну електричного струму в аналогічне,
що підлягає передачі зміни звуку, світла й т.д. 

У  деяких  системах  між  приймальними  й  передавальними  частинами
електричний струм не протікає, а інформація передається в змінах напруженості
електричного  й  магнітного  полів  навколишнього  простору.  Подібно  тому,  як
джерело  звуку  створює  зміни  тиску  повітря,  а  вуха  людини,  як  приймач,
перетворять  ці  зміни  у  відповідні  сприйняття,  так  і  пристрої,  називані
передавальними  антенами,  створюють  при  протіканні  по  них  електричного
струму зміни електричного й магнітного полів. Поле, створюване антеною, існує
у вигляді електромагнітних хвиль. 

Органи почуття людини не можуть сприймати електромагнітне поле і його
зміни, але існують прилади, що дозволяють це зробити. 

З курсу фізики відомо, що електромагнітне поле, що змінюється (розбіжні
хвилі),  наводить  у  провідниках,  які  знаходяться  на  їхньому  шляху,
електрорушійну силу. Якщо ж провідник виконати у вигляді замкнутого ланцюга,
то  в  ньому  буде  протікати  струм,  що  збігається  за  формою зі  струмом,  який
створив  зміни  електромагнітного  поля.  Пристрій,  що  перетворить  ці  зміни
електромагнітного  поля  в  електричний  струм,  називається  приймальною
антеною. 

Таким чином, антена, що передає, перетворює зміни електричного струму в
зміну  напруженості  електромагнітного  поля  навколишнього  простору,  а
приймальня - здійснює зворотне перетворення. 

Описаний  спосіб  передавання  інформації  за  допомогою  змінованого
електромагнітного  поля  навколишнього  простору  використовуються  в
радіосистемах, або бездротових системах. 

Однією  з  особливостей  даної  системи  передавання  інформації  є  те,  що
електромагнітне  поле,  як  вид  матерії,  існує  скрізь:  у  повітрі,  у  воді,  у
безповітряному просторі, у землі й т.д. Поширення електромагнітних хвиль у цих
середовищах характеризується ступенем поглинання або загасання. Поглинання
електромагнітних, а простіше - радіохвиль, суттєво залежить від швидкості зміни
напруженості поля. Оскільки хвильовий характер зміни описується гармонійною
функцією (синусоїдою),  то  швидкість зміни кількісно визначається  частотою
коливання.

Як  відомо,  область  звукових  частот,  тобто  сприйманих  органами  слуху,
простирається від 0,02 до 20 кГц. Передати інформацію в цьому діапазоні частот
у вигляді змін електромагнітного поля можна, однак коефіцієнт корисної дії такої
системи  буде  близький  до  нуля,  тому  що  для  створення  й  зворотного
перетворення радіохвиль потрібні антени величезних розмірів.  У такій системі
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інформація буде передаватися тільки від одного джерела. Зазначені  обмеження
привели до ускладнення передавальних і приймальної частин радіосистеми, що
дозволило,  однак,  реалізувати  значну  кількість  важливих  і  корисних
функціональних можливостей. 

Очевидно, що в зображеній на рис. 3.1 радіосистемі інформація передається
тільки  в  одному  напрямку  -  від  передавача  до  приймача.  Це  -  симплексна
передача.  Подібні  радіосистеми  мають  обмежене  застосування.  Більше
розповсюдженою  є  різновидність  даної  системи,  в  якій  передавач  один,  а
приймачів - багато. Це відомі всім системи радіомовлення, тобто передавання по
радіо  музичних,  інформаційних  та  інших  програм,  а  також  телевізійного
мовлення,  тобто  передавання  зображення  й  звуку  значній  кількості  абонентів
(телеглядачів).  За  таким  же  принципом  будуються  системи  персонального
радіовиклику - пейджингові системи. 

Рисунок 3.1 - Структурна схема простішої радіосистеми:
1 - радіопередавальний пристрій (РПП) - передавач; 2 - передавальна антена;
3 - приймальна антена; 4 - радіоприймальний пристрій (РПрП) - приймач;
5 - середовище поширення радіохвиль

Для  передавання  інформації  в  обидві  сторони  необхідно  мати  ще  один
комплект  апаратури  для  дуплексного  передавання  (рис.  3.2,  де  стрілками
показано напрямок передачі інформації).

Рисунок 3.2 - Структурна схема дуплексної радіосистеми

Якщо  передавач  не  впливає  на  роботу  розташованого  у  тому  ж  місці
приймача, то інформація може передаватися одночасно в обох напрямах. Такий
режим роботи називається дуплексним. Якщо ж є вплив на роботу приймача, то
передавання  інформації  здійснюється  по  черзі,  а  режим  роботи  називається
напівдуплексним. 

На  практиці  передавач  і  приймач  часто  поєднуються  в  один  пристрій,
називаний приємопередавачем, або  радіостанцією.  Таке об'єднання можливе й
технічно реалізоване при випромінюванны передавачем потужності не більше 100
Вт.  При  більших  випромінюваних  потужностях  складно  усунути  вплив
передавача  на  приймач,  що  перебуває  в  безпосередній  близькості.  У  тих
випадках,  коли  передавач  повинен  випромінювати  суттєво  більшу потужність,
приймачі й передавачі розносять територіально. 

З метою зменшення експлуатаційних витрат приймачі й передавачі часто
групують, утворюючи приймальні і передавальні центри. 

РПрП РПП

РПП РПрП
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Побудова радіосистеми у відповідності зі структурною схемою (рис. 3.2) у
цей час може бути доцільною, якщо в такій системі постійно передається значна
кількість інформації, і може вважатися недозволеною розкішшю, якщо мова йде
про забезпечення можливості здійснювати зв'язок за допомогою радіопристроїв
значний кількості абонентів. 

Головна радіостанція

Рисунок 3.3 - Структурна схема радіомережі
Для  створення  масових  обмінів  інформацією  існує  кілька  принципів

організації  зв'язку.  Це  радіомережа,  транкінгова  система  та  її  різновидність  -
стільникова система зв'язку. 

Робота в  радіомережі (рис. 3.3) має наступні особливості: всі радіостанції
настроєні на одну частоту, а порядок роботи станцій визначає головна; всі станції
можуть  входити  у  зв'язок  "кожний  з  кожним";  як  правило,  вихід  на  міську
телефонну  мережу  відсутній.  Подібні  радіомережі  дотепер  широко
використаються у відомствах, наприклад, на залізниці, у сільгосп-підприємствах,
у міліції, у пожежних і т.д. 

У  даній  системі  використається  мало  частот  і  обмін  інформацією
обмежений.

Система  транкінгового  зв'язку (рис.  3.4)  дозволяє  більш  ефективно
використати частоти й передавати більшу кількість інформації. 

Суть такої системи полягає в наступному: абоненти можуть зв'язатися між
собою тільки  через  базову  станцію й  не  можуть  входити  у  зв'язок  "кожний з
кожним";  базова  станція  може  одночасно  забезпечити  зв'язок  чотирьом  парам
абонентів  (п'ятий  комплекс  приємопередавача  -  резервний);  імовірність
установлення зв'язку не гірше, ніж у міський АТС за кількістю абонентів до 64; є
можливість  зв'язку  рухомого  абонента  радіосистеми  з  абонентами  МТС;
ефективність системи значно зростає зі збільшенням кількості приємопередавачів
базової станції. Слово "транкінгова" означає "рівнодоступна", тобто, абонент, що
бажає установити зв'язок, "шукає" вільних у цей момент передавача і приймача на
будь-якій робочій частоті. Це може забезпечуватися автоматично, абонентською
радіостанцією або базовою станцією в залежності від моделі.
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Рисунок 3.4 - Структурна схема системи транкінгового зв'язку

Ця радіосистема має такі недоліки, як неповне використання частот, а також
необхідність  у  більших  потужностях  передавачів  базової  й  абонентської
радіостанцій. 

При організації зв'язку за стільниковим принципом регіон розбивається на
райони -  стільники й  у центрі  кожного стільника розміщається базова  станція
типу  показанної  на  рис.  3.4,  але  значно  меншої  потужності,  оскільки  розмір
стільника менше розміру регіону.  Всі  базові  станції  стільників  координуються
центральною базовою станцією. При русі абонента з одного стільника в інший
центральна базова станція перемикає абонента на найближчу стільникову базову
станцію.  У  зв'язку  з  малою  потужністю  базових  станцій  можливо  повторне
використання частот у межах одного регіону. За рахунок значної кількості частот
стільникова  система  радіозв'язку  дозволяє  обслуговувати  значну  кількість
абонентів  і  постійно  нарощувати  ємність  за  рахунок  зменшення  розмірів
стільників. 

Зі  сказаного  випливає,  що  саме  поєднання  провідних  і  радіопристроїв
дозволяє оптимізувати процес обміну інформацією з вартості, надійності, обсягу
устаткування, часу входження у зв'язок та іншим параметрам. 

3.2. Принцип дії радіопередавальних пристроїв

Основні  параметри  радіопередавальних  пристроїв  (призначення,  діапазон
частот,  випромінювана  потужність)  дозволяють  одержати  досить  повну
інформацію про їхню побудову, електричні характеристики, розміри і т.д. 

За  призначенням  передавачі  бувають  радіомовні,  телевізійні,  зв'язкові,
спеціальні й ін.;  за діапазоном частот - кілометрові,  гектометрові,  декаметрові,
метрові хвилі та ін.; за випромінюваною потужністю - малопотужні (Р < 100 Вт),
середньої  потужності  (100  Вт  <  Р  <  5  кВт),  потужні  (5кВт<  Р  <  100кВт)  і
надпотужні (Р > 100 кВт). 

У  назві  передавача  ці  параметри  перелічуються  послідовно,  наприклад:
"Передавач  телевізійний  метрового  діапазону  хвиль  потужністю 5  кВт".  Вони
несуть  багато  інформації,  тому що існуючий стандарт  нормує  інші  параметри
передавачів зазначеного призначення, потужності й діапазону частот.
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Суттєвою  відмінністю  радіо  передавальних  від  інших  електронних
пристроїв зв'язку є те, що їхній динамічний діапазон випромінюваної, а отже, і
споживаної потужності досить великий. Проявляється це в розмірах передавача.
Передавачі  потужністю  до  4  Вт  мають  досить  малі  розміри  й  називаються
несучими, до 20 Вт - везучими (вага до 10 кг), понад 20 Вт - стаціонарні (вага - від
10 кг до 10 т).  Відповідно змінюються й їхні розміри: від габаритів  звичайної
слухавки  (радіотелефон)  до  площі  аудиторії  для  занять  навчальної  групи
студентів  (надпотужний  передавач).  Настільки  великі  потужності  й  розміри
необхідні для забезпечення передавання інформації на великі відстані й значну
кількість споживачів. 

У цей час тенденції розвитку РПП полягають у заміні передавачів великої
потужності мережею малопотужних, що забезпечують передачу сигналів на ту ж
відстань.  У  радіотелефонному  зв'язку  це  стільникова  мережа  зв'язку,  а  в
радіомовленні - мережа синхронного мовлення. 

За  такого  різномаїття  РПП  в  них  можна  виділити  багато  загального.
Радіопередавальний  пристрій  (передавач)  призначено  для  перетворення
електричної енергії постійного струму або змінного струму промислової частоти
в  струм  високої  частоти  (ВЧ).  При  цьому  один  з  параметрів  струму  ВЧ
змінюється за законом, що підлягає передаванню по радіо повідомлення. 

Процес  перетворення  енергії  прийнято  називати  генерацією  високо
частотних  коливань,  а  пристрій,  в  якому  воно  відбувається,  -
автогенератором.  Процес  зміни  параметрів  високочастотних  коливань
відповідно  до  підлягаючого  передавання  сигналом  називається  модуляцією,  а
пристрій,  що здійснює модуляцію, -  модулятором.  Щоб забезпечити передачу
радіосигналу  на  задану  відстань,  потрібна  певна  потужність  високочастотних
коливань, а це значить, що в передавачі є підсилювачі цих коливань. 

Через низку причин антена передавача випромінює електромагнітні хвилі, в
яких напруженості електричного й магнітного полів змінюються за гармонійним
законом (sіn,  cos)  у  часі,  й  у просторі.  Із  цього випливає,  що змінюються три
параметри й при зміні амплітуди коливання маємо  амплітудну модуляцію, при
зміні  частоти  коливання  − частотну  модуляцію,  а  при  зміні  фази
високочастотного коливання або хвилі - фазову модуляцію. 

Структурні схеми передавачів представлені на рис. 3.5, де для спрощення
схем не показані джерела постачання, що підключають до кожного каскаду. На
цих схемах уведені наступні позначення: АГ - автогенератор; ПВЧ - підсилювач
високої частоти; ПНЧ - підсилювач низької частоти. 

У  відповідності  зі  схемою,  показаної  на  рис.  3.5,а,  звичайно  будуються
радіомовні  передавачі  кілометрових,  гектометрових  і  декаметрових  хвиль  із
амплітудною модуляцією в самому потужному каскаді. 

а) б) 

АГ ПВЧ Модулятор

ПНЧ

АГ ПВЧ ПВЧ

ПНЧ
Від джерела
НЧ сигналу

Від джерела
НЧ сигналу
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Рисунок 3.5 - Спрощені структурні схеми передавачів:
а - з амплітудною модуляцією; б - із частотною й фазовою модуляцією

Призначення  й  параметри  блоків  цих  передавачів,  а  також  вимоги,
пропоновані до них, нормуються державними стандартами на передавачі: 

1) автогенератор генерує високочастотні коливання, частота яких повинна
мало  залежати  від  часу,  температури,  тиску  й  вологості  навколишнього
середовища,  напруги  джерела  постачання  й  інших  параметрів;  кількісно
автогенератор  характеризується  нестабільністю частоти,  що показує,  наскільки
частота, що генерується, відходить від свого номінального значення; 

2)  ПВЧ  призначений  для  посилення  коливань  високої  частоти  до
необхідного  рівня  потужності  можливо  меншою  кількістю  каскадів  і  з
максимально можливим коефіцієнтом корисної дії (ККД); 

3)  ПНЧ  підсилює  підлягаючий  передачванню  по  радіо  інформаційний
(низькочастотний)  сигнал  до  необхідного  рівня  з  можливо  меншими
перекручуваннями й максимальним КПД; 

4)  модулятор  керує  амплітудою  коливань  ВЧ  із  можливо  меншими
перекручуваннями й найбільшим ККД. 

За  схемою,  наведеною  на  рис.  3.5,б,  будують  майже  всі  залишені  за
призначенням, видами модуляції, потужністю й іншими параметрами передавачі -
телевізійні,  радіомовні  метрових хвиль  із  частотною модуляцією,  радіостанцій
низового зв'язку й ін. 

При  виконанні  пропонованих  вимог  автогенератор  забезпечує
безпідстроєчну, безпошукову й без перешкод для інших пристроїв роботу різних
радіосистем.  Найбільш  частіше  використовуються  триточкові  осциляторні
автогенератори.  Триточковий  автогенератор  (рис.  3.6)  складається  з  активного
елемента (АЕ), резонансного ланцюга (РЛ), ланцюга зворотного зв'язку (ЛЗЗ) і
джерела постачання (ДП). 

При  включенні  джерела  постачання  відбувається  стрибок  струму,  що
протікає через РЛ і АЕ. Тому що цей струм містить значну кількість гармонійних
коливань, у тому числі й з частотою, на яку настроєний резонансний ланцюг, то в
ній  виникають  коливання.  Без  ланцюга  зворотного  зв'язку  коливання  будуть
загасаючими.  Завдяки  ЛЗЗ,  частина  енергії  із  РЛ  відбирається,  підсилюється
активним елементом і подається в РЛ із уже значно більшим рівнем. Цей процес
відбувається постійно й енергія високочастотних коливань у РЛ лавиноподібно
збільшується до наступу стаціонарного режиму з незатухаючими коливаннями. 

Рисунок 3.6 - Структурна схема автогенератора

Такий режим роботи автогенератора існує не завжди, а лише при виконанні
наступних умов: 

ЛЗЗ АЕ РЛ

ДП

Вихід
автогенератора
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− активний  елемент  компенсує  за  рахунок  джерела  постачання  втрати
енергії в РЛ і ЛЗЗ, а також енергію, що відбирається від генератора в
зовнішній ланцюг, і ін.; 

− сигнал, що подається в РЛ через ЛЗЗ і АЕ, повинен приходити в РЛ у
фазі, тобто підтримувати існуючі в РЛ коливання. 

Перша  умова  називається  амплітудною,  друга  − фазовою  умовою
самозбудження автогенератора. 

Якість автогенератора частіше оцінюється відносно нестабільності частоти 
Кf = ∆ f / f

де  f∆  − найбільше  відхилення  частоти,  що  генерується,  від  її  номінального
значення f. 

Цей параметр несе більше інформації, чим просто нестабільність частоти.
Сучасним радіопристроям потрібні  автогенератори з  відносною нестабільністю
частоти порядку 10-7... 10-9.

На  відхилення  частоти  від  свого  номінального  значення  суттєвий  вплив
чинять  зміни  параметрів  навколишнього  середовища  (температури,  тиску  й
вологості), зміни живлячих напруг, старіння елементів, взаємодія електричних і
магнітних полів автогенератора й інших пристроїв. 

Для  усунення  впливу  змін  температури  на  частоту,  що  генерується,
автогенератор поміщають у термостат - пристрій, що автоматично підтримує з
високою точністю температуру в робочому обсязі. У більшості приладів масового
призначення  температура  в  робочому  обсязі  термостата  становить  
55 ... 60 °С і підтримується з точністю до 0,01 °С.

Щоб  уникнути  впливу  змін  вологості,  генератор  поміщають  у
герметизований об’єм або в  рідкий діелектрик,  наприклад,  у  трансформаторне
масло.  Від  впливу  електричних  і  магнітних  полів  автогенератор  екранують,  а
зміни живлячих напруг уникають стабілізацією джерел постачання.

Суттєве  підвищення  стабільності  частоти  досягається  застосуванням  у
якості  частотозадавального  елемента  кварцового  резонатора.  Кварцовий
резонатор  являє  собою  пластину  кварцу,  вирізану  під  певним  кутом  до
кристалічних ґрат. До схеми підключають його двома виводами.

Автогенератори із кварцовими резонаторами, при виконанні описаних вище
заходів  щодо  усунення  впливу  дестабілізуючих  факторів,  можуть  забезпечити
необхідну стабільність частоти.

Вимоги, які пред’являються до посилювачів високої частоти, зокрема по
ККД,  актуальні,  тому  що  від  цього  залежить  термін  служби  (зміни)  джерела
постачання  у  переносних  передавачах.  Підвищення  ККД  у  потужних
підсилювачах  приводить  до  суттєвої  економії  електричної  енергії,  тобто  до
скорочення експлуатаційних витрат.  Застосування спеціальних режимів  роботи
активних елементів дозволяє досягнути ККД передавача понад 70%.
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Рисунок 3.7 - Форми сигналів на входах і на виході модулятора:

а  − модульований  (низькочастотний)  сигнал;  б  − модульована

(високочастотна) напруга; 

в − сигнал на виході амплітудного модулятора

Модулятор має два входи й один вихід (рис. 3.5). На один вхід подається
переносник  (модульована  напруга),  а  на  другий  -  напруга,  що  модулює.  У
модуляторі  відбувається  перемножування  напруг,  тобто  він  є  нелінійним
елементом і, отже, форми сигналів на виході й на вході (рис. 3.7) не збігаються.

Згідно  з  рис.  3.7,в,  огинаюча  амплітуда  (пунктирна  лінія)  збігається  за
формою із (НЧ) сигналом, що модулює (рис. 3.7,а). Сигнал, зображений на рис.
3.7,в, називається високочастотним з амплітудною модуляцією. 

Рисунок 3.8 − Форма напруги, що модулює (а)
та форма сигналу на виході автогенератора (б)

У схемі, наведеної на рис. 3.5,б, напруга, що модулює, впливає на один із
частотозадавальних  елементів  автогенератора,  у  результаті  чого  змінюється
частота на його виході (рис. 3.8), тобто здійснюється частотна модуляція. 

Передавачі із частотною модуляцією займають більш широку смугу частот,
однак мають і  більш високий ККД.  Оскільки сигнал із  частотною модуляцією
менш  підданий  впливу  різних  перешкод,  то  такі  передавачі  дозволяють
здійснювати більш якісне передавання інформації, ніж передавачі з амплітудною
модуляцією. 
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3.3. Принцип дії радіоприймальних пристроїв

Структурна  схема  радіоприймального  пристрою,  наведена  на  рис.  3.9,
загалом  відбиває  склад  його  елементів  і  практично  не  дає  уявлення  про
різноманіття  принципів  побудови  РПрП  й  властивих  їм  функціональних
можливостей. 

Кінцева  мета  будь-якого  радіоприймального  пристрою  − одержання
вихідного  повідомлення,  переданого  РПП  й  перенесеного  електромагнітними
хвилями, що поширюються в навколишньому РПрП просторі. Для досягнення цієї
мети необхідно: 

− з величезної кількості електромагнітних хвиль, наявних у просторі й які
наводять струми в антені (А), виділити й підсилити сигнал з потрібною
частотою;  виділення  здійснюється  виборчим  ланцюгом  (ВЛ1,  а
посилення - підсилювачем високої частоти (ПВЧ); 

− сигнали з іншими частотами за допомогою ВЛ2 додатково послабити
(придушити), тому що вони заважають;

− виділити  з  модульованого  високочастотного  сигналу  за  допомогою
амплітудного (АД),  частотного (ЧД) або фазового (ФД) демодулятора
(залежно від виду модуляції  високочастотного коливання) початковий
низькочастотний сигнал; 

− перетворити  (за  необхідності)  низькочастотний  сигнал  у  вихідне
повідомлення  або  передати  його  по  каналах  зв'язку  для  подальшого
оброблення. 

Приймач,  побудований  за  схемою,  наведеною  на  рис.  3.9,  називається
приймачем  прямого  підсилення.  Він  досить  простий,  володіє  багатьма
позитивними якостями, але має ряд недоліків, зокрема : 

− навіть за наявності декількох виборчих ланцюгів не вдається досить
якісно виділити сигнал з потрібною частотою й придушити сигнали, що
заважають; 

− вирішити поставлене завдання практично неможливо, якщо РПрП
повинен перебудовуватися для приймання сигналів з різними частотами.

Кращими  виборчими  властивостями  володіє  приймач,  зібраний  за
супергетеродинною  схемою (рис.  3.10),  що  може  легко  перебудовуватися  по
частоті. 

У  схемі  даного  пристрою  з'явився  новий  елемент  -  гетеродин,  що
представляє собою звичайний автогенератор, частота, що генерується, якого може
змінюватися.
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Рисунок 3.9 - Структурна схема радіоприймача прямого підсилення

Частково  виділення  корисного  й  придушення  сигналів,  що  заважають,
здійснюється у вхідному виборчому ланцюзі ВЛ1. Далі посилений ПВЧ сигнал
подається одночасно з напругою від гетеродина на змішувач, що виконує ту ж
функцію, що й амплітудний модулятор у передавачі. У змішувачі, як нелінійному
елементі,  утвориться  багато  сигналів  з  різними  напругами  й  частотами.
Найчастіше виділяється напруга сигналу із проміжною частотою fп.ч. = fтге- fс або
fп.ч. = fс – fгет , а інші придушуються. 

Рисунок 3.10 - Структурна схема супергетеродинного приймача

Виділена напруга із  частотою fп.ч містить повністю ту ж інформацію про
зміну амплітуди, частоти або фази, що й вхідний сигнал із частотою fc. Звичайно fc

> > fп..ч., а це означає, що підсилювати напругу із частотою fп.ч значно простіше, ніж
з  fc.  На відміну від змінної в процесі  перебудови частоти сигналу fc  ,  проміжна
частота  fп.ч.  не змінюється,  оскільки змінюється fгет .  Для  створення  можливості
стикування  різних  пристроїв  на  проміжній  частоті  чисельне  значення  fп.ч.

визначається  стандартами  на  різні  пристрої.  Наприклад,  у  діапазоні  від
гектометрових до декаметрових хвиль fп.ч. = 465 кГц, а в телебаченні прийнята fп.ч.

= 38 МГц. 
Для  придушення сигналів,  що заважають,  на сусідніх  частотах  виборчий

ланцюг ВЛ2 і підсилювач ППЧ повинні бути такими, що не перебудовуються і
настроєними на більш низьку частоту fп.ч.  . Це істотно спрощує їхню конструкцію
й  вони  можуть  бути  реалізовані  практично  з  будь-якими  необхідними
параметрами. 

ВЛ1 ПВЧ ВЛ2 ПВЧ Демоду
лятор

ПНЧ

Перетворювач 
"сигнал-

повідомлення 
"
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Виділений і посилений сигнал із частотою  fп.ч. надходить на демодулятор,
який  з  високочастотного  сигналу  частотою  fп.ч. виділяє  низькочастотний
(модулюючий) сигнал. 

Наступний каскад названий підсилювачем низької частоти (ПНЧ) умовно,
тому що, наприклад, при передаванні телевізійного зображення в модулюючому
сигналі є частоти від 0 до 6,5 МГц. 

З  погляду  прийому  сигналу  конкретної  станції  в  пристрої,  зібраному  за
схемою, наданої на рис. 3.10, є все необхідне. Але умови поширення радіохвиль
між приймачем і  передавачем  можуть  суттєво  змінюватися  в  часі  через  зміну
погоди  або  переміщення  приймача  й  передавача.  Внаслідок  цього  амплітуда
сигналу  на  вході  приймача  буде  суттєво  змінюватися.  Проявлятися  це  буде  в
небажаній зміні гучності, яскравості й інших параметрів, властивих передаваному
повідомленню. 

Для усунення цього неприємного явища в усіх сучасних РПрП є  система
автоматичного  регулювання  підсилення  (АРП)  .  Улаштована  вона  досить
просто.  З  виходу тракту проміжної  частоти напруга  подається  на амплітудний
демодулятор. Властивість демодулятора полягає в тому, що чим більше амплітуда
високочастотного сигналу на його вході, тим більша постійна напруга з'являється
на  його  виході.  Ця  постійна  напруга  подається  на  кілька  підсилювальних
каскадів, притому таким чином, що чим більше подавана постійна напруга, тим
нижче коефіцієнт підсилення підсилювачів проміжної частоти. 

У сучасних професійних приймачах ефективність  системи АРП така,  що
при  зміні  рівня  сигналу  на  вході  в  1000  разів  на  виході  приймача  амплітуда
змінюється  лише  у  два  рази.  Дія  системи  АРП проявляється  в  тому,  що  при
перебудові  радіомовного  приймача  по  діапазону  гучність  звучання  майже
незмінюється, хоча потужності передавальних станцій і відстані до них суттєво
відрізняються. 

У  багатьох  приймачах,  особливо  в  діапазоні  частот  понад  30  МГц
(телебачення, радіомовлення із частотною модуляцією, низовий радіозв'язок),  є
система автоматичної підстройки частоти гетеродина (АПЧГ). 

Як вже відзначалося,  відносна нестабільність частоти автогенератора,  що
перебудовується по діапазону, становить 10-3  ... 10-4, тобто відхід частоти сигналу
через  зміну навколишньої  температури,  живлячих напруг та  інших параметрів
може  перевищувати  робочу  смугу  частот.  Проявляється  це  в  появі  більших
нелінійних  перекручувань  і  навіть  зникненні  звуку  при  прийманні  звукової
інформації,  погіршенні  або  зникненні  зображення  або  звуку  в  телебаченні.
Зв'язано це з тим, що через відхід частоти гетеродина fс – fгет ≠  fп.ч.. Суть роботи
АПЧГ полягає в підстроюванні частоти гетеродина так, щоб різниця частот  

гетc ff −  залишалася завжди рівною fп.ч. .

Реалізується  ця  система  в  такий  спосіб  (рис.  3.11).  До  виходу  тракту

проміжної  частоти  підключається  частотний  демодулятор  (ЧД),  вихідна

характеристика якого зображена на рис. 3.12.
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Рисунок 3.11 - Структурна схема сучасного радіоприймача метрового діапазону хвиль,
що містить системи АРП й АЛЧГ

Напруга  з  виходу  частотного  демодулятора  подається  на  один  із
частотозадавальних елементів гетеродина. Параметри цього частотозадаваль-ного
елемента залежать від прикладеної напруги.

Рисунок 3.12 - Характеристика частотного демодулятора

Напруга  із  частотного  демодулятора  на  гетеродин  подається  так,  що
гетеродин  перебудовується  й  гетc ff −  постійно  підтримується  як  такий,  що
дорівнює ..чпf . 

Приймач і передавач є обов'язковими елементами будь-якої радіосистеми.
Крім  загальних  вимог,  у  кожній  системі  до  них  пред'являються  специфічні,
характерні для конкретних пристроїв вимоги. 

3.4. Антени

У  радіотехніці  застосовується  безліч  антен,  які  за  своїми  параметрами,
принципом дії, конструкцією й іншими особливостями підрозділяються на досить
значну кількість видів. За найбільш загальними принципами їх можна згрупувати
так, що вдасться розглянути особливості антен різних діапазонів.

Для більшості антен необхідна  сумірність їх розмірів з довжиною хвилі,
тобто довжина (висота) антени повинна дорівнювати  λ /4,  λ /2,  λ  і т.д. Із цього
випливає необхідність будівництва антен-щогл (рис. 3.13), які у радіопередавачів
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кіло-  і  гектометрового діапазонів  нерідко досягають висоти 300...500 м.  Але й
такої висоти інколи буває мало.

 

Рисунок  3.13  − Радіопередавач  із  антеною  кіло-  і  гектометрового  діапазонів

хвиль:  

1 - антена-щогла; 2 - опора-ізолятор; 3 – відтягнення, що утримують

Умова сумірності розмірів у діапазоні декаметрових хвиль реалізується без
особливих  технічних  труднощів,  тому  часто  можна  побачити  антени  цього
діапазону,  називані  напівхвильовими  горизонтальними  і  вертикальними
диполями.

При виконанні умови сумірності розмірів передавач добре узгоджується з
антеною, тобто антена випромінює в навколишній простір майже всю надавану на
неї від передавача енергію. 

У діапазоні метрових і, тим більше, дециметрових хвиль технічно виконати
цю  умову  не  вимагає  зусиль.  Тому  до  антен  пред'являється  нова  вимога  -
створення  спрямованого  випромінювання.  Ця  властивість  характеризується
коефіцієнтом  спрямованої  дії  (КСД)  антени  D,  чисельно  рівним  відношенню
квадрата  напруженості  електричного  поля  в  напрямку  максимального
випромінювання даної антени  2

аΕ ,  до квадрата напруженості поля,  створюваної
ненаправленим (ізотропним)  випромінювачем  Ев

2 за  однакової  потужності,  що
підводиться, й однаковому віддаленні від антен: 

2

2
a

в

D
Ε

=
Ε

 

Відповідно до принципу Гюйгенса, чим більше розміри випромінювача, тим
більш направлено він випромінює й тим більший у нього КСД.

Цей коефіцієнт у свою чергу зв′язаний простішим співвідношенням з більш
зрозумілим  показником  G,  який  називається  коефіцієнтом  підсилення  (КП)
антени: DG η= ,
де η  - коефіцієнт корисної дії антени (для більшості антен 1≈η ). 

Звідси випливає: 
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− КП антени показує, у скільки разів збільшиться квадрат напруженості
поля  в  напрямку  максимального  випромінювання,  якщо  замість
ізотропної антени використати дану антену;

− якщо  у  точці  прийому  напруженість  поля  була  достатньою,  то

використання антени з більшим КП дозволяє в стільки ж разів зменшити

потужність, віддану передавачем;

− застосування  антени  із  заданим  КП,  як  приймальної,  дозволяє
поліпшити  якість  прийому,  тому  що  антена,  маючи  просторову
вибірковість,  послабляє  всі  сигнали,  що  приходять  не  з  головного
напряму. 

У  метровому  й  дециметровому  діапазонах  хвиль  антени  з  більшим  КП
створюють головним чином за рахунок утворення антенних ґрат з елементарних
напівхвильових антен. Такі ґрати бувають одне - і двовимірні (рис. 3.14). 

У діапазонах  санти-  і  міліметрових хвиль  можна досить  просто  зробити
антенні  ґрати,  розміри  якої  значно  більше  довжини  хвилі.  У  цих  діапазонах
простіше й  ефективніше виявляються  антени  у  вигляді  ввігнутого  дзеркала,  у
фокусі  якого  перебуває  елементарна  антена  (опромінювач),  наприклад,
напівхвильовий диполь, з'єднаний з передавачем або приймачем. Незважаючи на
те, що антену, розміри якої набагато більше довжини хвилі, зробити легко, КП
більше  105  одержати  практично  неможливо,  тому  що  цьому  перешкоджають
неточності виготовлення дзеркала (установки елементів ґрати). 

Рисунок 3.14 − Антенні вібраторні грати:
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 а − трмвібраторна одновимірна поздовжна; б − тривібраторна одновимірна поперечна;
 в − тривібраторна двовимірна

 
Рисунок 3.15 - Дзеркальні антени: а − однодзеркальна; б − двозеркальна;

1 − велике дзеркало; 2 − опромінювач; 3 − мале дзеркало

 Принцип дії двох антен даних діапазонів показаний на рис. 3.15.
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4 ЗВУКОВЕ І ТЕЛЕВІЗІЙНЕ МОВЛЕННЯ

4.1 Звукове мовлення
4.1.1 Організація мовлення

Звуковим мовленням називають передачу звукових мовленнєвих програм за

допомогою  засобів  електричного  зв'язку.  Якщо  передаються  звукозорові

повідомлення, то таке мовлення називають телевізійним. 

Мовленнева програма являє собою сукупність передач, що розподіляють за
призначеними  для  цього  каналами.  Передача -  закінчена  в  тематичному
відношенні інформація. Передачі бувають мовні, музичні й змішані. 

Електричний канал звукового мовлення (рис. 4.1) являє собою сукупність
технічних засобів, призначених для передавання сигналів звукового мовлення. 

Рисунок 4.1 - Структурна схема електричного каналу звукового мовлення

Канал  звукового  мовлення  складається  із  трьох  частин,  які  називають
трактами,  -  формування  програм,  первинного  розподілу  програм  і  вторинного
розподілу програм. 

Тракт  формування  програм починається  на  виході  джерела  сигналу
(мікрофона,  магнітофона,  вхідної  з`єднувальної  лінії)  і  закінчується  на  виході
центральної  апаратної  телецентру,  радіотелецентру.  Технічні  засоби,  які  є  в
студіях і апаратних, де виробляється підготовка програм мовлення, відносяться
до тракту формування програм. 
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Тракти  формування  програм  є  головними  й  підрозділяються  на
загальнодержавні, обласні й районні. 

Тракт первинного розподілу програм включає устаткування комутаційно-
розподільних апаратних, міжміських каналів звукового мовлення й з`єднувальних
ліній. Починається цей тракт на виході центральної апаратної радіотелецентру й
закінчується  з`єднувальною  лінією,  по  якій  програма  мовлення  надходить  до
тракту  вторинного  розподілу  програм  або  до  центральної  апаратного
радіотелецентру. 

Тракти  первинного  розподілу  програм  організуються  на  базі  існуючої
мережі зв'язку країни. Міжміський канал звукового мовлення, входить до складу
тракту,  організується  на  базі  магістральної  мережі,  яка  забезпечує:  подачу
програм  мовлення  до  кожного  обласного  центру;  організацію  каналів  для
передачі  програм  мовлення  з  периферійних  пунктів  до  центру;  організацію
міжобласних  каналів  мовлення;  організацію  міжнародних  каналів  для  обміну
програмами мовлення з іншими країнами. 

Для організації магістральної мережі використовуються кабельні, повітряні,
радіорелейні  й  супутникові  лінії  зв'язку.  При  цьому  є  можливість  виділення
програм не тільки в кінцевих, але й у проміжних пунктах. Для доведення програм
загальнодержавного  мовлення  й  власних  програм,  які  сформовані  в  обласних
центрах,  призначені  внутрішньозонові  канали  звукового  мовлення,  які
організовуються на базі обласних мереж зв'язку. 

При  несправності  основних каналів  використовуються  резервні,  які  є  на
кожному напрямі подачі програм мовлення. 

Тракт вторинного розподілу програм призначений для передачі сигналів
мовлення до приймальних пристроїв, тобто до мовленнєвих радіоприймачів або
до абонентських  пристроїв  провідного мовлення.  Тракт починається  на  виході
з`єднувальної лінії, по якій сигнали надходять на вхід передавача або центральної
станції  проводовного  мовлення,  і  закінчується  на  вході  антени  приймача  або
абонентською розеткою мережі провідовного мовлення.

Кінцевий розподіл  програм мовлення  виробляється  за  допомогою тракту
вторинного розподілу двома способами: або за допомогою радіомовних станцій,
або з використанням мереж проводовного мовлення. Найчастіше обидва способи
використовують одночасно, оскільки кожний з них має свої переваги й недоліки.
Особливостями  радіомовлення  є  багатопрограмність  і  дальність  дії.  Система
провідного мовлення забезпечує кращі якісні показники, більшу економічність і
надійність. Абонентський пристрій проводового мовлення дешевше радіомовного
приймача, простіше в експлуатації, витрачає менше електроенергії. 

Важливими елементами каналу звукового мовлення є системи управління
та  контролю,  призначені  для  збирання  інформації  про  стан  окремих  ланок
каналу. Сьогодні не існує єдиного центру управління й контролю для всієї країни
й автоматизованої  системи звукового мовлення.  Існуючі  системи управління й
контролю поєднують технічні засоби, розташовані на окремій заданій території.
Основний напрямок розвитку цих систем -  повна автоматизація.  Використання
стандартних каналів єдиної системи зв'язку країни й ІТ дозволить у майбутньому
створити автоматизовану систему звукового мовлення. 
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4.1.2. Тракт формування програм

У великих містах мовленнєвий центр поєднує технічні засоби, призначені
для формування власних і прийому зовнішніх програм мовлення, для оброблення
й передавання програм по міжміських каналах, для доведення цих програм до
слухачів  даного  міста  й  примикаючої  до  нього  території  за  допомогою
радіомовних станцій і мережі проводового мовлення.  

Прийнята двоступінчата форма створення програм мовлення. На першому
етапі  створюються  закінчені  й повністю оброблені  звукорежисером фрагменти
мовленнєвих  програм,  а  на  другому  етапі  в  програмній  апаратній  складається
програма  мовлення.  Фрагменти  програм  можуть  передаватися  з  апаратних
звукозапису, а також можуть бути отримані з пересувних трансляційних станцій і
стаціонарних  трансляційних  пунктів,  розташованих  у  концертних  залах,  у
театрах,  на  стадіонах  і  площах  міста.  Прийом  зовнішніх  програм  мовлення
здійснюється в трансляційній апаратній. 

Повна добова програма мовлення формується в  апаратно – програмному
блоці.  Таких блоків повинно бути на один більше кількості  програм, тому що
один апаратно-програмний блок повинен перебувати в резерві. 

Сформовані  програми надходять  у  центральну апаратну для розподілу.
Центральна апаратна - це координуючий центр, призначений для комутації ліній
зовнішніх і внутрішніх джерел програм. 

Найбільш складним елементом є  апаратно -  студійний блок,  до складу
якого  входять  радіомовна  студія,  спеціалізована  по  типу  передач,
звукорежисерська й технічна апаратні, допоміжні приміщення (артистична, фойє
й ін.). 

Якість  звучання  музики  й  мови  залежить  від  акустичних  властивостей
приміщення,  з  якого  організована  передача.  Звуки  приходять  до  слухача,  що
перебуває в приміщенні як по найкоротшому шляху, так і  після багаторазових
відбиттів від підлоги, стелі, стін і різних предметів. Ці відбиті сигнали створюють
своєрідне  фарбування  звуку,  назване  реверберацією.  Кількісно  акустичні
властивості  приміщення  оцінюються  часом  стандартної  реверберації.  За  час
стандартної реверберації енергія відбитих хвиль зменшується в мільйон разів. 

При оптимальному (найвигіднішому) часі реверберації звучання музики або
мови виходить найкращим. Оптимальний час  реверберації  залежить від обсягу
приміщення й типу передач. Для мовних інформаційних передач оптимальний час
реверберації  найменше  порівнянно  з  іншими  передачами.  Найбільший
оптимальний час реверберації необхідно для органної музики. 

У  мовленнэвих  студіях  прагнуть  до  того,  щоб  мовленнєва  передача
здійснювалася при оптимальному часі  реверберації.  У звичайних приміщеннях
час  реверберації,  як  правило,  більше  оптимального.  Тому  в  студіях  з  метою
зменшення  часу  реверберації  використають  звуковбирні  матеріали  (пористі
плити,  мати  зі  скляною,  капроновою  або  азбестовою  ватою,  килими).
Застосовують  також  різні  резонансні  поглиначі,  оскільки  для  якості  звучання
важлива також залежність часу реверберації від частоти звукових сигналів. 
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Щоб сторонні шуми не накладалися на корисні мовленнєві сигнали, студії
повинні  мати  гарну  звукоізоляцію.  Для  цього  стіни  й  потовк  студії  роблять
подвійними,  підлогу  розташовують  на  окремому  фундаменті.  Використовують
подвійні  масивні  двері  добре  стулені  по  всьому  периметру  двірного  полотна,
розділені тамбуром. 

Для  якісного  звучання  передач  використовують  пристрої  штучної
реверберації. Одним з таких пристроїв є лунокамера, що являє собою приміщення
з непаралельними стінами, стелею й підлогою, які добре відбивають звук. Ефект
відповідного часу реверберації одержують, змішуючи основний сигнал і сигнал,
що пройшов через лунокамеру. Одержання штучної реверберації за допомогою
лунокамер  обходиться  дорого,  тому  розроблені  магнітні,  листові  й  пружинні
ревербератори.  Принцип  роботи  цих  ревербераторів  полягає  у  змішуванні
основного й затриманих акустичних сигналів. 

Різноманітне оброблення мовленнєвих сигналів виробляється за допомогою
пульта звукорежисера,  що дозволяє:  регулювати рівні сигналів,  які надходять
від  окремих власних і  зовнішніх джерел програм;  одночасно регулювати рівні
сигналів від обраної групи джерел; змінювати частотний спектр сигналів окремих
джерел або їхніх груп; підсилювати сигнали й уводити ревербераційні сигнали від
пристроїв штучної реверберації;  робити об'єктивний (за допомогою приладів)  і
суб'єктивний  (на  слух)  контроль  сигналів;  додатково  автоматично  регулювати
рівні сигналів за допомогою спеціальних пристроїв, що підключають до пульта;
дистанційно  управляти  магнітофонами,  ревербераторами,  пристроями світлової
сигналізації, службового зв'язку й т.п. 

4.1.3 Радіомовлення

Система радіомовлення складається з радіомовних станцій,  ліній подачі
програм, пристроїв управління й контролю, приймачів.  Системи радіомовлення
підрозділяються  на  централізовані  й  децентралізовані.  При  централізованій
системі  радіомовні  станції  розташовані  територіально  в  одному  місці,  а  при
децентралізованій  -  розосереджені  на  обслуговуваній  місцевості.  У  цілому
система радіомовлення великих держав є децентралізованою. 

Основне  завдання  при  побудові  системи  радіомовлення  -  забезпечити
прийом  радіомовних  сигналів  із  заданою  якістю й  при  мінімальних  витратах.
Оскільки  потужність  радіомовного  передавача  не  залежить  від  кількості
приймальних пристроїв,  що обслуговують,  то  ефективність  його  використання
оцінюють  капітальними  витратами,  віднесеними  до  одиниці  площі  (1  км)
території, що обслуговується.

Витрати  на  будівництво  передавального  центру  можна  представити  у
вигляді двох величин: 

− умовно-постійні витрати (будівництво технічних і житлових будинків,
пристроїв водопостачання й каналізації, будівництво антенно-щоглових
споруджень і апаратних, прокладання доріг і з`єднувальних ліній); 

− витрати, пропорційні потужності передавача. 
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Зі  збільшенням  радіуса  території,  що  обслуговується,  умовно-постійні
витрати  знижуються,  а  витрати,  що  залежать  від  потужності  передавача,
зростають.  Тому  існує  оптимальний  радіус,  за  якого  витрати  мінімальні.
Оптимальний  радіус  залежить  від  умов  поширення  радіохвиль  і  діапазону
використовуваних частот. 

Економічно  виправдане  будівництво  радіомовних  передавачів  невеликої
потужності,  розосереджених  на  території,  що  обслуговується.  Для  кращого
обслуговування районів  з  великою щільністю населення радіомовні  передавачі
розташовують поблизу великих населених пунктів. 

Для  організації  радіомовної  передачі  необхідна  певна  смуга  частотного
спектра,  що  називають  радіомовним  каналом.  Радіомовний  канал
характеризується  несучою  частотою  й  шириною  частотного  спектра.  Якщо
частотні спектри радіомовних станцій перекриваються й станції передають різні
програми, то таку роботу станцій називають роботою в сумісному частотному
каналі. Коли передавачі працюють на одній несучій частоті й передають однакові
програми, то такий режим роботи називають синхронним. 

Основним параметром для  визначення  зони якісного  прийому є  захисне
відношення по високій частоті: 

А0 = 20 lg (Ес / Ез),
де Ес - напруженість поля несучої частоти станції, що приймає; 

Ез - напруженість поля несучої частоти станції, що заважає. 
Необхідне  захисне  відношення  залежить  від  розносу  частот  станцій,  що

заважають: 
|| 21 íí fff −=∆ ,

де 1нf  й 2нf  - несучі частоти відповідно станцій, що приймають й заважають. 
Якщо  f∆  = 0, то необхідне захисне відношення вибирають у межах 26...

34 дБ.  Таке велике захисне відношення необхідно тому, що станції  передають
різні програми й взаємні перешкоди тут великі, особливо в паузах передачі. При
збільшенні  розносу  частот  необхідне  захисне  відношення  зростає,  досягаючи
максимального значення при розносі частот f∆  = 1,5 кГц. Це викликано тим, що
при складанні  коливань несучих частот  станцій на виході  детектора приймача
прослуховується  свист  із  частотою  f∆ ,  а  вухо  людини  досить  відчутне  до
коливань  цієї  частоти.  Спектр  частот  програми  станції,  що  заважає,  також
зрушується  на  величину  f∆ .  Надалі  зі  збільшенням  розносу  частот  станцій
необхідне  захисне  відношення  зменшується.  Щоб  обходитися  невеликими
значеннями захисного відношення,  на  Всесвітній  адміністративній конференції
радіозв'язку (ВАКР) ухвалено рішення установити в діапазонах довгих і середніх
хвиль  рознос  частот  між  несучими  частотами  мовленнєвих  станцій  9  кГц.  У
діапазоні коротких хвиль рознос частот прийнятий 10 кГц, а номінальні несучі
частоти мовленнєвих станцій кратні 5 кГц. 

Рішення ВАКР визначає  і  використання частотного діапазону різними
радіозасобами.  Відповідно до міжнародних угод за  розподілу радіочастот,  світ
поділений на три райони: 1) Європа, включаючи територію країн СНД, Монголія,
Африка; 2) Північна й Південна Америка,  Гренландія;  3)  Австралія й Азія без
території країн СНД і Монголії. 
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Для радіомовлення виділені певні ділянки частот. З урахуванням того, що в
діапазонах довгих і  середніх  хвиль несучі  частоти  розташовані  через  9 кГц,  у
діапазоні  довгих  хвиль  можна  розмістити  всього  15  радіомовних  каналів,  а  в
діапазоні  середніх  хвиль -  120 каналів.  У діапазоні  коротких хвиль,  де рознос
частот дорівнює 10 кГц, можна розмістити 400 радіомовних каналів. У діапазоні
метрових  хвиль  для  радіомовлення  виділені  ділянки  радіочастот  66  ...74  і
100...108  МГц.  Рознос  частот  у  смузі  66  ...74  МГц  прийнятий  60  кГц;  там
розміщається  20  радіомовних  каналів.  У  смузі  100  ...108  МГц  рознос  частот
радіостанцій - 100 кГц; у цій смузі розміщено 79 радіомовних каналів. 

У  діапазонах  довгих,  середніх  і  коротких  хвиль  використовується
амплітудна модуляція.  Верхню модулюючу частоту сигналу можна прийняти в
межах 4,5...10 кГц,  тому ширина радіомовного каналу становитиме відповідно
9 ...20  кГц.  У діапазоні  метрових хвиль використовується частотна  модуляція,
тому  при  верхній  частоті,  що  модулює,  15  кГц  необхідна  ширина  смуги
радіомовного каналу буде близько 200 кГц. 

Прийом сигналів у діапазоні довгих хвиль відрізняється більшою сталістю.
Основну роль відіграє земна хвиля. Дальність упевненого прийому може досягати
2000  км.  Уночі  в  цьому  діапазоні  додається  іоносферна  хвиля  й  дальність
приймання зростає. 

Система  радіомовлення  дуже  економічна,  тому  що  для  обслуговування
більших територій потрібно всього один радіопередавач. Але в цьому діапазоні
найнижча  якість  мовлення  одержується  через  обмеження  смуги  частот
радіомовного каналу, а також більших атмосферних і промислових перешкод, що
погіршують прийом. Потужність передавачів у діапазоні довгих хвиль може бути
до 500 кВт, а в окремих випадках і більше 1000 кВт. 

У діапазоні середніх хвиль сильніше позначається вплив іоносферної хвилі.
При  прийманні  на  більші  відстані  виникають  завмирання.  Радіус  упевненого
приймання скорочується порівнянно з діапазоном довгих хвиль до 300 ... 500 км.
Уночі  зростає  дальність  прийому,  оскільки  більшу  роль  відіграє  іоносферна
хвиля,  але одночасно зростають перешкоди від далеких радіостанцій.  У цьому
діапазоні можна розширити смугу частот, які модулюють, що забезпечить кращу
якість  радіоприймання,  у  ньому  менше  впливають  атмосферні  й  промислові
перешкоди,  тому  якість  мовлення  в  діапазоні  середніх  хвиль  вище,  ніж  у
довгохвильовому діапазоні. Потужність передавачів у діапазоні середніх хвиль -
від 10 до 500 кВт. 

У  діапазоні  коротких  хвиль  вплив  земної  хвилі  позначається  тільки  на
відстані декількох десятків кілометрів. Основну роль відіграє іоносферна хвиля,
за якої поглинання енергії мале. Приймання малопотужних передавачів можливі
на  більших  відстаннях,  але  при  прийманні  позначається  інтерференція
радіохвиль,  що  прийшли  різними  шляхами.  Тому,  хоча  вплив  атмосферних  і
промислових перешкод незначний, якість мовлення виявляється низькою. Із цієї
причини багато країн використовують мовлення на коротких хвилях тільки для
передач  на  закордонні  країни.  Потужність  передавачів  у  цьому  діапазоні  має
градації 50, 100, 250 і 500 кВт. 
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За  умовами  поширення  радіохвиль  короткохвильові  передавачі  повинні
мати дві  робочі  хвилі,  у  той час  як передавачі  в  діапазонах довгих і  середніх
хвиль працюють, як правило, на одній хвилі. 

У діапазоні метрових хвиль рівень усіх перешкод дуже низький. Упевнене
приймання можливе практично тільки в межах прямої видимості (50 ... 120 км). У
цьому  діапазоні  організоване  високоякісне  мовлення  з  ефективною  смугою
звукових  частот  30  ...  15  000  Гц.  Потужність  передавачів  діапазону  метрових
хвиль від 2 до 15 кВт. Частотна модуляція, використовувана в цьому діапазоні,
забезпечує  більшу завадостійкість  приймання.  Передавачі  метрового  діапазону
хвиль  працюють  на  одній  частоті.  Застосування  гостроспрямованих  антен  і
чутливих  приймачів  дозволять  збільшити  дальність  прийманню  до  1000  км  і
більше.  Оскільки  гостроспрямовані  антени  досить  громіздкі  й  дорогі,  то  їхнє
застосування  доцільно  тільки  при  подачі  програм  на  мережу  проводового
мовлення віддаленим районам. 

Значне  збільшення  кількості  радіостанцій  у  світі  сприяло  зростанню
взаємних перешкод. Тому багато країн перейшли на синхронне мовлення, що має
ряд переваг порівняно з радіомовленням у сумісних частотних канaлax. 

При  синхронному  мовленні  потрібно  дуже  мале  захисне  відношення  по
високій  частоті  (усього  6...8  дБ).  Це  викликано  тим,  що  радіомовні  станції
передають ту саму програму на одній несучій частоті, тому в перервах передачі
немає перешкод від станцій, що заважають. Отже, при цьому можна збільшити
потужність  заважаючих  станцій  мережі  синхронного  мовлення.  Це  дозволяє
розмістити  на  заданій  території  значно  більшу  кількість  радіомовних  станцій
порівняно з режимом роботи станцій у спільному частотному каналі. Крім того,
можна  суттєво  підвищити  напруженості  полів  радіомовних  станцій  без
збільшення  кількості  радіомовних  каналів.  Виcoкa  напруженість  полів
створюється в синхронних мережах за допомогою розосередженої  на території
передавачів невеликої потужності, що суттєво зменшує витрати на будівництво
мережі мовлення й дозволяє вести прийом на малочутливі дешеві приймачі. 

Напруженість поля в мережах синхронного мовлення в межах території, що
обслуговується,  змінюється  менше  порівняно  з  тим,  коли  вся  територія
обслуговується одним передавачем. Сумарна потужність передавачів синхронної
мережі виявляється менше потужності передавача централізованої системи, який
обслуговував би цю ж саму територію. Персонал на малопотужних передавачах
відсутній, тому що ці передавачі мають дистанційне автоматичне управління, що
також  робить  систему  мовлення  дешевше.  Надійність  малопотужної
розосередженої мережі синхронного мовлення суттєво вище надійності системи
централізованого  мовлення,  оскільки  вихід  з  ладу  одного  або  декількох
передавачів  синхронної  мережі  тільки  зменшить  зону  впевненого  приймання.
Вихід же з ладу одного передавача централізованої системи призведе до того, що
мовлення на території, що обслуговується, взагалі не буде. 

Основні  технічні  труднощі  при  реалізації  мереж  синхронного  мовлення
полягають  у  забезпеченні  рівності  несучих  частот  передавачів.  Існує  три
способи синхронізації: 1) використання кабельних ліній, по яких на передавачі
подають сигнали мовленнєвих програм; 2) прийом сигналів радіостанцій точних
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частот;  З)  застосування  високостабільних  генераторів,  частоти  яких
порівнюються під час пауз передачі й перед початком мовленнєвої передачі. 

При  синхронізації  за  першим  способом  вибирають  один  з  передавачів
синхронної  мережі  як  ведучий,  знижують  несучу  частоту  цього  передавача  за
допомогою дільників і передають сигнали на ведучі передавачі, на яких по цих
сигналах автоматично підбудовуються несучі частоти. 

Другий спосіб синхронізації припускає використання сигналів спеціальних
передавачів  зразкових  частот.  Синхронізація  несучих  частот  передавачів
синхронної  мережі  проводиться  безупинно  за  зразковою  частотою,  що
приймається  спеціальним приймачем точних частот.  Смуга  пропускання цього
приймача дуже мала (менше 1 Гц), що дозволяє при малопотужних передавачах
зразкових частот упевнено приймати їхні сигнали на більших відстанях. 

Синхронізація  передавачів  за  третім  способом  припускає  використання
зразкових сигналів, отриманих по кабельних лініях або по радіоканалу. 

При прийманні сигналів передавачів синхронної мережі відбуваються ті ж
перекручування, що й при багатопроменевому прийманні сигналів однієї станції.
У місті приймання маємо інтерференцію сигналів, яка приводить до того, що на
виході  приймача  відчуваються  квадратурні  перекручування.  На  слух  ці
перекручування сприймають як одночасну появу частотних, фазових і нелінійних
перекручувань.  Крім  цього,  у  точці  приймання  спостерігаються  завмирання
сигналів. Найбільші перекручування спостерігаються в тих точках території, що
обслуговується, де є рівність двох або більше сигналів передавачів синхронної
мережі. 

Якби можна було реалізувати ідеальну синхронізацію мережі, то в певних
місцях території були б ділянки поганого приймання. За наявності розносу частот
передавачів  з  періодом,  що  зарівнює  зворотній  величині  розносу,  умови
приймання  в  зоні  перекручувань  змінюються  в  часі,  створюючи  неприємні
відчуття  при  слуховому  сприйнятті  перекручувань.  Більш  сприятливе  слухове
відчуття  виходить,  коли перекручування  не  змінюється  в  часі,  що досягається
тільки при ідеальній синхронізації. 

Відомі  два  режими  синхронізації:  частотний  і  фазовий.  У  синхронних
мережах  основним  режимом  синхронізації  є  фазовий,  тому  що  за  частотної
синхронізації виникають биття як результат додавання сигналів із близькими, але
не  рівними  частотами.  За  частотної  синхронізації  слухове  відчуття
перекручувань, викликаних додаванням сигналів передавачів,  більш неприємне,
ніж за фазової синхронізації. 

Мережі синхронного мовлення підрозділяються на одне і  багатохвильові.
Однохвильові  мережі  складаються  з  розосереджених  передавачів  невеликої
потужності.  Їх  установлюють  у  районах  з  великою  концентрацією  населення,
тому на частині території допускаються зони перекручувань. У багатохвильових
синхронних  мережах  зони  перекручувань  обслуговуються  передавачами,  що
працюють на інших несучих частотах. Для обслуговування всієї території однією
програмою  мовлення  необхідні  три  несучі  частоти,  тобто  система  мовлення
повинна складатися із трьох груп передавачів. Кожна група повинна працювати
на окремій несучій частоті.
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4.1.4 Проводове мовлення

Комплекс пристроїв і споруджень, призначених для приймання мовних
програм,  посилення їхньої  потужності  й  розподілу  за  допомогою провідної
мережі,  називають  системою  проводового  мовлення. Система  проводового
мовлення  має  ряд  переваг  порівняно  із  системою  радіомовлення.  Вона  більш
економічна: питомі витрати, віднесені до одного абонентського пристрою, менше
витрат  на  будівництво  радіопередавальних  центрів;  вартість  абонентського
пристрою  нижче  вартості  радіомовного  приймача.  Абонентський  пристрій
проводової  мережі  простіше  в  обігу  й  надійніше.  Якісні  показники  програм,
отриманих за системою проводового мовлення, вище порівняно із програмами,
отриманими по радіо. Проводове мовлення дозволяє легко організувати місцеве
мовлення в межах одного населеного пункту і  є хорошим засобом оповіщення
населення про стихійні лиха.

За принципом розташування підсилювачів потужності системи проводового
мовлення діляться на централізовані  й децентралізовані.  Якщо всі  підсилювачі
розташовані  в  одному  місці,  то  систему  проводового  мовлення  називають
централізованою.  За такої системи спрощується обслуговування, резервування
устаткування  й  забезпечення  гарантійного  енергопостачання.  Централізована
система застосовується в містах з кількістю населення 50 ...100 тис. чоловік. У
випадку  децентралізованої системи підсилювачі  потужності  розосереджені  на
декількох  опорних  підсилювальних  станціях  (ОПС),  що  підвищує  надійність
системи проводового мовлення.

Проектуючи  систему  проводового  мовлення,  прагнуть  забезпечити
необхідні  якісні  показники  при  найменших  капітальних  і  експлуатаційних
витратах.  Для цього проводять техніко-економічне порівняння різних варіантів
побудови системи.

Використовуються  одно-  і  багатопрограмні  мережі проводового
мовлення.  Багатопрограмне  мовлення  по  проводах  можна  організувати  двома
способами:  1)  передача  програм  по  багатопарних  лініях  у  спектрі  звукових
частот;  2) переносення спектра програм у високочастотну область.  За першого
способу  для  кожної  програми  мають  самостійний  фізичний  ланцюг;  в
абонентському  пристрої  є  перемикач  програм.  Через  високу  вартість
багатопарних ліній перший спосіб використовують рідко.

Другий спосіб більш прийнятний,  оскільки всі  програми передаються по
одній  лінії  з  використанням  частотного  поділу  каналів.  Кожна  програма
передається  на  своїй  несучій  частоті,  що модулюється,  по амплітуді  сигналом
мовленнєвого  передавання.  Абонентський  пристрій  являє  собою  простий
мовленнєвий приймач із  фіксованим настроюванням;  програми виділяються  за
допомогою фільтрів.

У  країнах  Західної  Європи  багатопрограмне  проводове  мовлення
організоване по телефонних мережах. Причому сигнали телефонних переговорів
надходять  до  абонента  у  звуковому  спектрі  частот,  а  програми  мовлення  -  у
діапазоні частот 150 ...300 кГц. Створено шість каналів; смуга звукових частот,
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що передається - 20 ...15 000 Гц. Передавачі мовленнєвих програм розміщаються
тільки на одній станції міської телефонної мережі. На інших телефонних станціях
за необхідності  установлюють підсилювачі радіочастоти. До ліній телефонного
зв'язку  можуть підключатися  абоненти для прийому програм мовлення,  які  не
мають телефону. Оскільки телефонні размови проводяться у звуковому спектрі
частот, а сигнали мовлення передаються на частотах довгохвильового діапазону,
то абоненти можуть одночасно прослуховувати кожну із шести програм мовлення
й вести телефонні переговори.

На  території  країн  СНД  використовується  комбінована  система
багатопрограмного  мовлення:  одна  із  програм  передається  струмами  звукової
частоти, а дві інші - модулюють по амплітуді несучі частоти 78 і 120 кГц. Втрати
енергії на високих частотах у сотні й тисячі разів перевищують втрати енергії на
звукових частотах. Тому в абонентському пристрої для прийому другої й третьої
програм  є  підсилювачі  радіочастот  і  звукової  частоти,  що  постачаються  від
електромережі.  Приймання  першої  програми,  яка  передається  у  звуковому
спектрі частот, можливо на пасивний абонентський пристрій, що містить тільки
гучномовець і регулятор гучності. Перевагами комбінованої системи проводового
мовлення  є  те,  що  при  ушкодженні  електромережі  абонент  все-таки  може
прослуховувати першу програму, що досить важливо для оповіщення у випадку
стихійних  лих.  Якщо  мовлення  організоване  по  телефонних  мережах,  то  за
відсутності енергії в електромережі слухач втрачає всі шість програм мовлення.

У системах проводового мовлення сільських вузлів використовують типові
підсилювачі з номінальною потужністю 50, 100, 250 Вт, 1 і 1,25 кВт; підсилювачі
з номінальною потужністю 2,5, 5, 15 і  30 кВт застосовують у містах. На вході
підсилювачів  проводового  мовлення  включені,  як  правило,  пристрої,  що
захищають  підсилювач  від  перевантаження.  В  якості  таких  пристроїв
використовують підсилювачі-обмежники, що зменшують коефіцієнт підсилення,
якщо  напруга  вхідного  сигналу  перевищує  певне  значення.  Навантаження
підсилювачів проводового мовлення змінюється протягом доби, що пояснюється
різною кількістю абонентів, підключених до мережі. Сталість вихідної напруги
при  навантаженні,  що  змінюється,  може  бути  досягнута  за  малого  вихідного
опору підсилювачів, що одержують, застосовуючи глибокий негативний зв'язок
по напрузі.

Апаратура автоматики вузлів проводового мовлення дозволяє дистанційно
включати й виключати потужні підсилювачі,  а також контролювати параметри
окремих ланок системи.

4.2. Телебачення
4.2.1. Сприйняття зображень і принципи телевізійної розгортки

Телевізійна  техніка  набагато  складніше  техніки  передавання  сигналів
радіомовлення,  тому  пошук  шляхів  її  удосконалення  досить  актуальний.
Кінцевою ланкою, що визначає якість передавання телевізійних сигналів, є око
людини. Щоб уникнути непотрібного ускладнення телевізійної техніки й зробити
доступним телебачення населенню, необхідно знати властивості людського зору. 
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Око людини являє собою оптичну систему, за допомогою якої зображення
об'єкта проектується на внутрішню оболонку ока, називану сітківкою. У сітківці є
два види світлочутливих елементів - колбочки й палички. Колбочки чутливі до
світла й кольору і утворюють апарат денного зору. Одні з колбочок реагують на
червоний  колір,  другі  -  на  зелений,  треті  -  на  синій.  Колбочки  працюють  за
великої освітленості. 

Сутінковий  зір  людини  обумовлений  паличками,  які  мають  у  своєму
розпорядженні більшу чутливість до світла, ніж колбочки. Палички не чутливі до
кольору,  а  зображення,  обумовлене  роботою  паличок,  уявляється  сірим,  без
колірних тонів. 

Найбільш  густо  світлочутливі  елементи  розташовуються  в  центральній
частині сітківки, що називають "жовтою плямою". На сітківці є близько 100 млн.
паличок  і  більше  5  млн.  колбочок.  В  області  "жовтої  плями"  розташована
центральна западина (фовеа), що дозволяє розрізняти дрібні деталі зображення.
Розглядаючи зображення, око людини автоматично проектує найцікавіша ділянка
на фовеа, де спостерігається найбільша щільність колбочок. Палички розташовані
в  основному  на  периферії  сітківки,  забезпечуючи сутінковий зір,  а  в  сутінках
людина погано розрізняє дрібні деталі й кольори. 

Мінімальний кут, у межах якого дві розташовані рядом світні точки
ще не зливаються в одну, називається кутом дозволу, а величину, зворотну
куту  дозволу,  називають  гостротою  зору,  або  розв'язною  силою.  При
розрахунках  кут  дозволу  приймають  рівним  1...1,5'.  Якщо  кут,  під  яким
спостерігач розглядає дві світні точки, що менші кута дозволу, то обидві точки
для спостерігача зливаються в одну. 

Око  людини  має  неоднакову  чутливість  до  різних  квітів.  Найбільша
чутливість спостерігається до жовто-зеленого відтінку, тому при одній і тій же
освітленості  найбільш  освітленими  здаються  предмети,  пофарбовані  в  жовто-
зелений  колір.  Через  це  при  проведенні  робіт  на  дорогах  одягають  куртки
жовтого кольору. Відповідно до статистики, зіткнення жовтих машин з жовтими
мінімальні порівняно з такими ж аваріями машин, пофарбованих в інші кольори. 

Під  впливом  світла  в  колбочках  і  паличках  відбуваються  фотохімічні
реакції, що дратують волокна зорового нерва, по якому зображення передається в
мозок  людини.  Ці  реакції  не  відбуваються  миттєво,  тому  зорове  відчуття  не
відразу  з'являється  й  не  відразу  зникає,  тобто  проявляється  інерція  зорового
відчуття.  Таке  відчуття  зберігається  приблизно  1/8...1/25  с  після  припинення
впливу світла. 

Інерція  зорового  відчуття  використовується  в  кіно  і  телебаченні.  При
демонстрації кінофільмів стрічка рухається переривчасто зі швидкістю 24 кадри в
секунду.  У  моменти  зміни  кадри  затемнюються  пристроєм,  що  називається
обтюратором. Кадр затемнюють на дуже короткий проміжок часу й око цього
затемнення  не  зауважує  через  інерційність  зорового  відчуття.  Якщо  екран
затемнювати 24 рази в секунду, то буде помітне мигтіння, що стомлює зір. Тому
екран затемнюють 48 разів у секунду, проводячи ще одне затемнення, коли кадр
перебуває перед об'єктивом. Таким чином, той самий кадр демонструють двічі. 
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У телебаченні за одну секунду передають 25 кадрів, але кожний кадр також
передають  двічі,  застосовуючи  черезрядкове  розгортання.  При  цьому  частота
мигтіння  кадрів  становить  50  Гц.  І  в  кіно,  і  в  телебаченні  очі  не  помічають
мигтінь, тому створюється відчуття злитого зображення. 

Елементи  зображення  в  телебаченні  передаються  шляхом  розгортання
зображення уздовж рядка. Зображення розбивається на окремі рядки, передані в
строго  певному  порядку.  Кількість  рядків  розкладання  визначається
розрішальною здатністю ока людини. Щоб рядки зображення не були помітні, їх
повинно бути не менше 900. За такої значної кількості  рядків ширина спектра
телевізійного  сигналу  буде  дуже  великою,  тому  телевізійними  стандартами
допускається передавання меншої кількості рядків. Так, в Англії передається 405
рядків, у США і Японії - 525, країнах СНД - 625, Франції - 819 рядків. 

У  телебаченні  застосовують  прогресивне  й  черезрядкове  розгортання.
Прогресивне розгортання використається у промислових телевізійних системах, а
черезрядкове - у телевізійному мовленні.

При прогресивному розгортанні (рис. 4.1а) електронний промінь рівномірно
переміщається по екрану в горизонтальному напрямку з лівого краю екрана до
правого,  а  потім швидко  повертається  від  правого краю до лівого.  Наступний
рядок  розташовується  нижче  попереднього.  Після  прокреслювання  останнього
рядка процес повторюється спочатку. 

При  черезрядковій  розгортці  (рис.  4.1,б)  спочатку  передаються  непарні,
потім  парні  рядки.  Кожний  кадр  зображення  передається  у  два  прийоми.
Електронний  промінь  прокреслює  перший  рядок,  зміщаючись  униз  за  час
прямого  ходу  на  два  рядки,  потім  прокреслює  третій  рядок  і  т.д.  Після
прокреслення  першої  половини  останнього  непарного  рядка,  електронний
промінь переміщається в  середню точку  верхнього краю екрана й прокреслює
другу половину незакінченого останнього рядка.

Рисунок 4.1 - Телевізійне розгортання: а) прогресивне; б) черезрядкове
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Потім  прокреслюються  парні  рядки:  другий,  четвертий,  шостий  і  ін..
Останній  парний  рядок  закінчується  в  нижньому  куті  екрана.  Після  цього
електронний промінь переміщається у верхній кут і процес повторюється. 

Передавання  тільки  непарних  або  тільки  парних  рядків  називають
передаванням  напівкадрів,  або  полів.  Через  інерцію  зорового  відчуття  обидва
напівкадри сприймаються як одне злите зображення. 

4.2.2. Спектр частотного телевізійного сигналу

Відеосигналом називають сигнал зображення, отриманий за допомогою
передавальної телевізійної трубки. Якщо зображення нерухоме, то нижня межа
відеосигналу  визначається  кількістю  кадрів  за  секунду  при  прогресивному
розгортанні. При черезрядковому розгортанні нижня межа відеосигналу дорівнює
кількості напівкадрів за секунду, тобто 50 Гц. 

Найпростішим прикладом нерухомого зображення можуть бути дві смуги -
біла  й  чорна.  Сигнал,  що  відповідає  цьому  зображенню,  буде  являти  собою
імпульси з періодом проходження 50 Гц. 

Верхня  частота  відеосигналу визначається  дрібними  деталями
зображення,  які  ще  можуть  бути  відтворені  на  екрані  кінескопа  телевізійного
приймача.  Якщо  електронний  промінь  кінескопа  сфальцьований  так,  що  він
дорівнює товщині одного рядка, і зображення складається із чергування чорних і
білих квадратів уздовж рядка, то кількість пар таких квадратів, переданих за одну
секунду,  визначить  верхню  межу  спектра  відеосигналу.  Передбачається,  що
сторона квадрата дорівнює товщині рядка. 

Для  якісного  сприйняття  зображення  в  кіно  й  телебаченні  прийнятий
формат кадру 4:3. Уздовж одного рядка зображення розміститься 0,5х(4:3)х625
пар квадратів.  За час одного напівкадру буде передано 0,5х(4:3)х625х312,5 пар
квадратів, а за одну секунду - 0,5х(4:3)х625х312,5х50=6 500 000 пар квадратів.
Отже,  при  форматі  зображення 4:3  і  при черезрядковому розгорненню верхня
частота спектра відеосигналу буде дорівнювати 6,5 МГц. Наведений розрахунок
відповідає стандарту рядків, застосовуваному в країнах СНД (кількість рядків -
625). 

Якщо використовується прогресивне розгортання, то при кількості кадрів,
що дорівнює 50,  верхня  частота  відеосигналу  буде у  два  рази  вище,  тому що
кількість пар квадратів, переданих за одну секунду, складе 0,5х(4:3)х625х625х50=
=13  000  000.  З  наведених  обчислень  видно,  що  черезрядкове  розгортання
дозволяє зменшити смугу частот відеосигналу. 

Важливою  особливістю  відеосигналу  є  його  лінійчастіть.  Складові
спектра групуються навколо гармонік рядкової частоти. У спектрі відеосигналу є
не всі частоти, а тільки складові, кратні кадровим і рядковим частотам. Між цими
складовими  можна  передавати  сигнали,  що  несуть  інформацію  про  колір
зображення. 

У спектрі відеосигналу є ще ділянка від 0 до 2...3 Гц. 
Ця ділянка необхідна для передавання інформації про середню яскравість

зображення. Якщо зміна яскравості буде відбуватися частіше двох-трьох разів за
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секунду,  то  це  буде  сприйматися  як  неприємне  мегтіння.  Інформацію,  що
відповідає середньій яскравості  зображення,  називають "постійною" складовою
сигналу.  Оскільки  безпосередньо  передавати  "постійну"  складову  звичайними
відеопідсилювачами  не  предстає  можливим,  то  її  передають  побічно,  шляхом
амплітудної  модуляції  імпульсів,  гасіння,  які  входять  до  складу  повного
телевізійного  сигналу.  У  приймачі  імпульси  гасіння  детектирують,  досягаючи
відновлення "постійної" складової в її вихідному спектрі. 

Для передавання відеосигналу використовують  амплітудну модуляцію із
частково  подавленою  нижньою  бічною  смугою,  оскільки  повне  придушення
однієї бічної смуги значно ускладнить приймач. Часткове придушення нижньої
бічної смуги виробляється для того, щоб розмістити модульований телевізійний
сигнал у стандартному каналі зв'язку, що має смугу пропускання 8 МГц. 

Сигнали  звукового  супроводу  телебачення  передають  за  допомогою
частотної модуляції, що підвищує завадостійкість приймання. 

Рознесення несучих частот відеосигналу  вf  й звуку  зf  становить 6,5 МГц
(рис. 4.2), тобто верхні частоти відеосигналу не передаються, тому що це не дуже
погіршує якість передавання. 

Низькочастотні  складові  відеосигналу,  позначені  літерами  S і  R,
передаються  обома  бічними  смугами,  тому  передавання  великих  деталей
зображення  виробляється  без  перекручувань.  Дрібні  деталі  зображення
передаються  з  перекручуваннями,  оскільки  їхнє  передавання  здійснюється  за
допомогою високочастотних складових на одній бічній смузі. 

Сигнали зображення й звуку передають двома різними передавачами, один
із  яких  здійснює  амплітудну  модуляцію  відеосигналу,  другий  -  частотну
модуляцію сигналів звукового супроводу.

Рисунок 4.2 − Розміщення спектра сигналів зображення й звуку
у каналі телевізійного мовлення

Для  передавання  телевізійних  сигналів  виділено  12  каналів  у  діапазоні
метрових хвиль (діапазон частот - 48...66, 76...100 і 174...230 МГц) і 40 каналів у
діапазоні  дециметрових  хвиль  (діапазон  частот  -  470...790  МГц).  Кожний  з
телевізійних каналів займає смугу частот шириною 8 Мгц. 

4.2.3 Телевізійний центр
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Телевізійні  центри  за  призначенням  підрозділяються  на  програмні  й
ретрансляційні.  Програмний телевізійний центр забезпечує створення власної
програми.  Ретрансляційні  центри власної  програми  не  створюють,  а
ретранслюють програми,  отримані  по радіорелейних,  кабельних або космічних
лініях зв'язку. 

У програмного телевізійного центру є устаткування для підготовки й запису
програм, а також для обміну програмами з іншими телевізійними центрами. У
складі програмного телевізійного центру є апаратно-студійний комплекс (АСК),
радіостанція, що передає, трансляційні пристрої,  електросиловий цех, комплекс
допоміжних цехів. 

В  АСК  зображення  й  звуковий  супровід  програми  перетворюються  в
електричні  сигнали.  Складається  АСК  зі  студій  і  апаратних.  Апаратні
підрозділяються на студійні, кіноапаратні, міжміські, центральні, запису програм.

Студія являє  собою  спеціальне  акустично  оброблене  приміщення,
призначене  для  виконання  музичних,  видовищних  або  мовних  передач.  До
звукоізоляції й акустичних характеристик телевізійних студій пред'являються такі
ж вимоги, якими повинні задовольняти студії звукового мовлення. Крім того, з
метою одержання високомистецького зображення потрібно правильно освітити
сценічну площадку. 

У  студії  є  можливість  створити  найбільш  сприятливі  умови  показу
виконавців, тому передача зі студії краще, ніж передача з театру. Освітлювальні
прилади установлюють  на  балконах  або  підвішують до стелі;  керування  ними
здійснюється  дистанційно.  Оскільки  освітлювальні  прилади  виділяють  багато
тепла, студії обладнують установками для кондиціювання повітря. Передавальні
телевізійні  камери  установлені  на  рухливих  штативах  і  з'єднані  з  апаратною
багатожильним гнучким кабелем. 

Апаратна відділена від студії звуконепроникним вікном. 
Режисер  має  можливість  включити  в  тракт  передавання  кожну  з

телевізійних  камер,  зображення  яких  відтворюються  на  відеоконтрольних
пристроях.  З  АСК сигнали зображення й звукового супроводу передаються на
передавальну радіостанцію. 

В  електросиловому  цеху є:  стабілізатори  напруги,  устаткування
висвітлення студій, системи вентиляції й т.п. 

У  телевізійній  програмі  значне  місце  займають  позастудійні  передачі,
одержувані від репортажних телевізійних пристроїв, трансляційних телевізійних
пунктів і пересувних телевізійних станцій (ПТС). 

Пересувна  телевізійна  станція являє  собою  телевізійний  центр  у
мініатюрі й містить кілька передавальних камер. Апаратна з пультом управління
розміщена в  автобусі.  Камери з'єднані  з  автобусом кабелями.  Передавачі  ПТС
розташовуються на даху автобуса або на даху найближчого будинку. Працюють
передавачі в дециметровому або сантиметровому діапазоні. Один з передавачів -
робочий, а інший перебуває в резерві.  Антени передавачів ПТС орієнтують на
вежу  телецентру,  де  розміщені  приймальні  антени.  З  метою  забезпечення
приймання  з  будь-якого  сектора  міста  на  вежі  установлюють  три  антени,
орієнтація  яких  здійснюється  дистанційно  із  приймальної  апаратної.  У
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приймальній апаратній радіосигнали перетворюються у стандартний телевізійний
сигнал. 

Трансляційні телевізійні пункти є там, звідки часто ведуться телевізійні
передачі  (театри,  цирк,  стадіони  й  т.п.).  Апаратура  аналогічна  тій,  яка
використається в ПТС. При позастудійних передачах значна увага приділяється
рухомому репортажу, оскільки оператор вільно переміщається й вибирає живі і
яскраві моменти передачі. Репортажна телевізійна установка може бути оснащена
малопотужним передавачем, сигнали якого приймаються ПТС, підсилюються й
подаються на основний передавач ПТС. Репортаж може записуватися також на
відеомагнітофон, що конструктивно з'єднаний з портативною телекамерою. 

На  великих  телевізійних  центрах  програма  формується  в  апаратно-
програмному блоці, устаткування якого аналогічно АСК, але з більш широкими
можливостями. Програма в апаратно-програмному блоці складається із сигналів,
що  надходять  із  відеомагнітофонів,  кіноапаратних,  позастудійних  джерел,
заставок і т.п. Режисер при складанні програми може використати до 50 джерел
сигналів: 40 зовнішніх і 10 власних. При формуванні телевізійних програм також
використовуються ІТ. 

Телевізійний  сигнал  має  більшу  надмірність,  тому  зменшення  його
надмірності  за  допомогою  ущільнення  дозволяє  передавати  по  каналу  зв'язку
великий  обсяг  інформації.  У  ряді  країн  розроблені  й  впроваджені  системи
передавання додаткової інформації. 

У практику  телевізійного мовлення усе  ширше впроваджується  цифрова
обробка  сигналів,  що  дозволяє  підвищити  якісні  показники  й  надійність
телебачення.  Висока  технологічність  виробництва  цифрової  техніки  дозволяє
зменшити  ручну  працю  при  настроюванні  апаратури.  Цифрове  оброблення
сигналів підвищить ефективність передавання телевізійних сигналів за рахунок
скорочення  статистичної  й  психовізуальної  надмірності  при  кодуванні
відеосигналів. 

Впровадження цифрового оброблення телевізійних сигналів передбачається
здійснити  в  кілька  етапів.  На  першому  етапі  цифрові  пристрої  будуть
застосовуватися  в  апаратно-студійних  комплексах,  потім  будуть
використовуватися  телевізори,  в  яких  аналогова  обробка  сигналів  збережеться
тільки  в  радіочастотному  блоці.  На  останньому  етапі  буде  створена  повністю
цифрова телевізійна система. 

Проводиться  розробка  широкоекранних  систем  телебачення високого
розрішення, в яких використовують більшу кількість рядків,  ніж у звичайному
телебаченні.  Розміри екрана в таких системах збільшують до 1,5 м.  В одній з
таких  систем,  розробленої  в  Японії,  кількість  рядків  дорівнює  1125.  Одна  із
проблем, пов'язаних із впровадженням телебачення високого розрішення, полягає
у  можливості  поєднання  її  з  існуючими  рядковими  стандартами,  оскільки
безпосередня  сумісність її  з  існуючими системами неможлива.  Для приймання
сигналів  телебачення  високого розрішення необхідні  спеціальний приймач або
додатковий блок оброблення сигналів. 

4.3. Сучасні технологiї, системи i служби мовлення
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4.3.1. Прогрес технологiй у мовленнєвих службах

 В основі сучасної науково-технiчної революцiї в сфері мовлення лежить
прогрес нових технологiй, який характеризується: 

− впровадженням цифрових методiв виробництва, оброблення, кодування,
передавання, приймання i вiдтворення аудiовiзуальної iнформацiї;

− переходом  до  середовищ  передавання  i  збереження  iнформацiї  з
високою пропускною здатністю; 

− використанням нових алгоритмiв стиснення аудiовiзуальної iнформацiї,
що дозволяють скорочувати швидкості цифрового потоку зображень у
десятки й сотні разів; 

− впровадженням  нових  типів  перетворювачів  «світло  -  сигнал»,  що
дозволяють на новому якісному piвні формувати сигнал зображення; 

− впровадженням нових типів відтворювальних пристроїв,  у  тому числі
плазмових,  рідиннокристалічних,  напівпровідних  матриць  з
характеристиками  вiдтворення,  суттєво  переважаючих  традицiйнi
кінескопи; 

− iнтеграцiєю  мовленнєвих  i  телекомунiкацiйних  служб,  у  тому  числі,
Web-мовленням, наданням телекомунiкацiйних послуг по мовленнєвих
мережах,  комплексним  використанням  мовленнєвих  мереж  з  метою
надання нових телекомунікаційних послуг; 

− впровадженням  інтерактивних  мовленнєвих  служб  та  їхньою
iнтеграцiєю з іншими інтерактивними телекомунiкацiйними службами; 

− подальшим  науково-технічним  прогресом  у  галузі  iнформацiйних  i
телекомунiкацiйних  технологiй,  що  зробить  доступним  новий  piвень
аудiовiзуальних служб, можливості якого ще слід осмислити. 

Служби  мовленнєвого  типу  все  більше  інтегруються  з  аудіовізуальними
службами загального  застосування.  Зміст  цієї  інтеграції  полягає  у  використанні
загальних  принципів  виробництва,  збереження,  оброблення,  передавання,
приймання  й  відтворення  аудіовізуальної  інформації.  До  інтегрованих  послуг
можна  віднести  аудіовізуальні  послуги  системи  Іntегпеt,  аудіовізуальні  послуги
вдома, послуги на замовлення, послуги в будь-який час.

4.3.2. Визначення мовлення

Світовий  науково-технічний  прогрес  і  конвергенція  телекомунікаційних  і
мовленнєвих служб, що відбувається сьогодні, привели до того, що мовлення, яке
ще нещодавно обмежувалося службами телевізійного і  звукового мовлення, тепер
поєднує телевізійне, звукове, мультимедійне, гіпермедійне мовлення та мовлення
даних.

Відповідно  до  Резолюції  ITU-R  4-3,  прийнятої  Асамблеєю  Радіозв'язку
2000 року (Стамбул), прийнято нове визначення служб мовлення в складі служб
радіозв'язку,  що  тепер  відносяться  до  компетенції  Сектора  Радіозв'язку
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Міжнародного Союзу Електрозв'язку (МСЕ-Р) і в його складі - до нової Дослідної
Комісії 6 «Служби мовлення (Наземні й супутникові)».

Це визначення охоплює служби мовлення засобами радіозв'язку (наземними
й супутниковими), включаючи телевізійні та інші відеослужби, служби звукового
мовлення,  мультимедійні  служби,  служби  мовлення  даних,  інформація  яких
принципово  призначена  для  масового  розподілу.  У  мовленні  використовується
розподіл  інформації  від  точкового  джерела  в  усі  сторони  на  масово  доступні
приймачі користувачів. Якщо необхідний ресурс зворотного каналу (для керування
доступом,  інтерактивності  тощо),  у  мовленні,  як  правило,  використовується
несиметрична розподільна структура, що припускає масовий розподіл інформації по
каналу з великою пропускною здатністю і передавання інформації з кола з меншою
пропускною здатністю в сторону провайдера послуг. Для виробництва й розподілу
програм (телевізійних, звукових, мультимедійних, даних та ін.) можуть знадобитися
мережі  обміну  програмним  матеріалом  між  студіями,  мережі  забезпечення
збирання матеріалу  (ENG - електронного збирання новин, SNG - супутникового
збирання  новин  тощо),  первинного  розподілу  до  вузлів  локального  розподілу,
вторинного розподілу на приймачі користувачів.

Служби  телевізійного,  звукового,  мультимедійного,  гіпермедійного
мовлення і мовлення даних на основі кабельних систем і мікрохвильових мереж,
інтегрованих  із  широкосмуговими  інформаційними  мережами  і  службами,  є
предметом компетенції Дослідної Комісії 9 Сектора Стандартизації Міжнародного
Союзу Електрозв'язку (МСЕ-Т).

Технічний прогрес останніх років сприяв появі нових служб, що  також
можна віднести до мовленнєвих, а саме, таких, як мовленнєві служби на основі
використання  IP-протоколу  (Web-мовлення),  електронне  кіно,  домашній  театр,
відео на замовлення, служби зображення високої й надвисокої чiткостi, служби
масового розподілу iнформацiї на CD-ROM, DVD-ROM та інших носіях. 

Очікується,  що  на  хвилі  сучасного  науково-технiчного  прогресу
найближчим  часом  будуть  зреалiзовані  засоби  збереження  та  оброблення
iнформацiї,  побудовані на принципі об'ємної голографії,  що приведе до нового
витка  науково-технічної  революцiї,  що,  зокрема,  знайде  своє  втілення  у
мовленнєвих технологіях.

4.3.3 Функції мовленнєвої служби

На рис. 4.3 наводиться наскрізна модель системи мовлення, погоджена на
зборах  Дослідної  Комісії  6  у  березні  2001  р.  Ця модель  характеризує  функції
служби мовлення й вiдповiднi  аспекти в тому вигляді,  як це склалося завдяки
накопиченому донині міжнародному досвіді.

Виробництво Монтаж Розподіл Приймання
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Рисунок 4.3 - Наскрізна модель системи мовлення

4.3.4. Класифікація систем мовлення

На  рис.  4.4  наведена  основана  на  використанні  технологій  різного  рівня
загальна класифікація видів мовлення. За сформованими уявленнями, у даний час,
існує п'ять видів мовлення - телевізійне, звукове, мультимедійне, гіпермедійне, а
також мовлення даних.

Телебачення є видом аудіовізуальних застосувань, основне призначення яких
-  передавання  відеосцен  зі  звуковим  супроводом.  Подібні  системи  можуть
реалізовуватися  на  технологічній  базі  різних  рівнів  -  від  найпростіших
аналогових до досконалих цифрових систем з високим ступенем інтелектуалізації.
Системи  можуть  бути  мовленнєвими  й  прикладними,  монохромними  й
кольоровими, моноскопічними  та  стереоскопічними. У них можуть поєднуватися
функції відтворення зображень, звуку і  виконання інших операцій, наприклад,  у
спеціалізованих прикладних системах - розпізнавання образів. Звуковий супровід у
деяких цифрових системах може не передаватися.

Звукове  мовлення можна  також  віднести  до  аудіовізуальних  систем.  У
залежності  від  рівня  використовуваних  технологій,  звукове  мовлення  може
реалізовуватися  на  різних  рівнях  -  від  звичайного  вузькосмугового  звукового
мовлення на приймач, наприклад, СХ діапазону, і  до звукового мовлення на рівні
звукового оточення з відеосупроводом.

Логічним  продовженням  телевізійного  і  звукового  мовлення  є
мультимедійне мовлення, що спирається на широке використання комп'ютерних
технологій,  причому  аудіовізуальні  сцени  поєднують  у  собі  натурні  відео  -  і
аудіосцени,  відеоінформацію  в  графічному  і  векторному  форматах,  текстову
інформацію,  синтетичний  звук.  Важливою  відмітною  рисою  мультимедійного
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мовлення є також об'єктно-орієнтоване передавання інтерактивних аудіовізуальних
сцен.

Подальшим  кроком  у  розвитку  мультимедійного  мовлення  є  гіпермедійне
мовлення, в якому, на додаток до мультимедійного мовлення, використовуються
гіперпосилання,  використання  яких  дозволяє  будувати  аудіовізуальні  сцени  за
ієрархічним  принципом,  так  що  на  різних  рівнях  ієрархії  сцени  можуть
відтворюватися подробиці.

Рисунок 4.4 - Класифікація видів мовлення

Одним із видів мовлення є також мовлення даних.  До цих систем належить
система  ТЕЛЕТЕКСТ,  а  також  системи  мовлення  комп'ютерних  програм,  деякі
інформаційні служби, наприклад такі, як «газета - всім» тощо.

 До  мовленнєвих  служб  можуть  також  бути  віднесені  служби  відео  на
замовлення, телебачення в будь-який час, поширення аудіовізуальної інформації на
магнітних і оптичних носіях.

 На рис. 4.5 наведена класифікація видів звукового мовлення.

Рисунок 4.5 - Класифікація видів звукового мовлення

Мовлення може бути моно - чи стереофонічним, на більш високому рівні
воно  може  бути  організовано  за  системою  звукового  оточення.  Відповідно,
передавання  звуку  здійснюється  одним  каналом,  або  двома  каналами  (лівим  і
правим),  або  шістьма  каналами  (лівим,  центральним,  правим,  лівим  звукового
оточення,  правим  звукового  оточення,  каналом  поліпшення  відтворення  нижніх

Вид звукового мовлення

Моно Стерео Звукове
оточення

Однією мовою Багатомовне

З відеосупроводом Без відеосупроводу
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частот). Мовлення може бути також одномовним або багатомовним. В останньому
випадку число каналів передавання збільшується в число раз, що дорівнює числу
мов.

На рис.  4.6 наведена класифікація видів телевізійного мовлення  за рядом
ознак  (колір,  стереоефект,  рівень  звукового  супроводу,  інтерактивність).  ТВ
мовлення  може  бути  монохромним  чи  кольоровим,  моноскопічним  чи
стереоскопічним,  зі  звуковим  супроводом  типу  моно  -  чи  стерео  звукового
оточення, інтерактивним і не інтерактивним. Використання технологій різного рівня
є основою реалізації відповідного виду ТВ мовлення.

На рис. 4.7 наведена класифікація систем і середовищ розподілу мовленнєвих
ТВ  програм.  Середовище  поширення  може  бути  наземним,  супутниковим,
кабельним. До середовищ поширення можна також  віднести тверді диски та інші
засоби  зберігання,  що  можуть  масово  поширюватися.  Окремо  можна  виділити
мікрохвильові системи поширення (LMDS, MMDS, MVDS).  

Рисунок 4.6 - Класифікація видів ТВ мовлення

Суворо  кажучи,  їх  можна  розглядати  як  різновид  систем  наземного
мовлення. 

Рисунок 4.7 - Класифікація систем і середовищ розподілу мовленнєвих програм

На  рис.  4.8  наведено  класифiкацiю  ТВ  систем  за  типом  представлення
відеосигналу - цифрового або аналогового й типів цих систем. 
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Рисунок 4.8 Класифікація ТВ систем за типом представлення
відеосигналу - цифрового або аналогового й типів цих систем

 

На  рис.  4.9  наведено  класифiкацiю  композитних  систем  аналогового
кольорового  телебачення,  а  на  рис.  4.10  -  класифiкацiю  поліпшених  систем
підвищеної якості.

 Рисунок 4.9 - Класифікація композитних ТВ систем

 Композитні системи - це системи SECAМ, РAL i NTSC, використовувані в
традиційному  аналоговому  мовленні.  Усі  три  системи  є  сумісні  з  системою
чорно-білого телебачення та відрізняються способом передавання інформації про
колірність  зображення  на  колірному  несівному  коливанні.  Параметри  і
характеристики цих систем визначено в Рекомендації ITU-R ВТ.470. Відповідно
до цієї Рекомендації, композитні системи відповідають стандартам передавання
ТВ сигналів В, D, D1, G, Н, К, К1,І, М, N.

 До числа систем телебачення підвищеної якості (ТБПЯ) належать поліпшені
варіанти систем SЕСАМ, РАL і  NTSC  -  сумісні  з  ними системи  ENHANCED
SECAM,  PALplus  та  ENHANCED  NTSC (CLEAR  VISION),  а  також  системи
сімейства МАС (А-МАС, В-МАС, С-МАС, D-МАС, D2-МАС).

Рисунок 4.10 - Класифікація систем ТБПЯ

Системи  ENHANCED SECAM, РАLplus  та  ENHANCED  NTSC (CLEAR
VISION) розраховані на використання цифрового кодера на передавальній стороні,
який  перетворює  компонентні  яскравісні  та  кольорорізницеві  сигнали  на
композитний  сигнал,  і  відповідного  цифрового  декодера  в  приймачі,  причому
кодування  й  декодування  організовується  так,  що  взаємні  перешкоди  між
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сигналами  яскравості  та  кольоровості  придушуються  до  непомітного  рівня.
Системи  розраховано  на  широкоекранне  відтворення  зображення.  У  них
передбачено  використання  опорних  сигналів  для  автоматичного  коригування
лінійних спотворень композитного сигналу й для автоматичної підтримки діапазону
рівнів відеосигналу. У системі використовується  алгоритм оброблення сигналу
яскравості  в  кодері  та  декодері  системи,  що  дозволяє  приблизно  в  1,5  рази
підвищити  чіткість  зображення  без  розширення  смути  частот  композитного
сигналу.

Важливими  факторами  підвищення  якості  мовлення  є  використання  в
поліпшених системах  цифрового  звукового  супроводу,  а  також  використання  в
системі  ENHANCED SECAM скороченого  числа рядкових  інтервалів в  інтервалі
польового  гасіння,  використовуваних  для  передавання  сигналів  колірної
синхронізації, що дозволяє забезпечити місце в сигналі для передавання інформації
телетексту, порівняне з забезпечуваним у системі РАL.

Системи  сімейства  МАС  несумісні  з  композитними  системами.  Вони
побудовані  за  принципом стиснення  в  часі  яскравісного  та  кольорорізницевих
сигналів і передавання їх у загальному каналі послідовно з сигналами цифрового
звукового  супроводу,  додатковою  інформацією  та  сигналом  цифрової
синхронізації. З цього сімейства в Європі набула поширення система D2-МАС як
загальноєвропейська, яка мала прийти на зміну системам РАL і SЕСАМ. Але ця
система  має  обмежене  використання,  тому  що  вона  не  може  конкурувати  із
системою цифрового телебачення, активно впроваджуваною в даний час.

На  зміну  аналоговим  системам  у  світі  мають  прийти  системи  цифрового
телебачення, в яких є безперечні переваги перед аналоговими системами, у тому
числі:

− можливість  цифрового  кодування  аудіовізуальної  інформації  зі  стисненням,
ступінь  якого  для  відеосигналу  сягає  десятків  і  сотень  разів,  і,  як  наслідок,
зреалізовування  нових  рівнів  якості  ТВ  мовлення,  не  змінюючи  потрібного
канального ресурсу, традиційного для аналогового телебачення;

− гнучкість,  а  саме,  за  рахунок  керування  параметрами,  передаваними  в
цифровому  потоці,  й  зміни  структури  і  змісту  передаваної  інформації,
можливість керувати типом системи та її основними характеристиками;

− виключення  нагромадження  перешкод  і  спотворень  за  рахунок
використання  завадостійкого  канального  кодування,  що  дозволяє  в  зоні
впевненого приймання організувати високоякісне мовлення;

− можливість  організовувати  комп'ютеризоване  програмне  вироб-
ництво  з  використанням  зроблених  алгоритмів  цифрового  оброблення  і
збереження сигналів ТВ програм.

У результаті стає доступною організація ТВ мовлення в системах:
ТБОЧ (LDТV) - телебачення обмеженої чіткості (Limited Definition Television

- з приблизно вдвічі меншою чіткістю стосовно стандартного);
ТБСЧ  (SDTV)  -  телебачення  стандартної  чіткості  (Stаndart  Definition

Television - 720X576  або 720X480  активних елементів зображення відповідно для
європейського й американського стандартів розкладання згідно з Рекомендацією
ITU-R ВТ.601 (частина А));

ТБПЧ (ЕDТV)  -  телебачення  підвищеної  чіткості  (Еnhanced  Definition
Television  - 960X576  чи 960X480  активних елементів зображення відповідно для
європейського  й  американського  стандартів  розкладання  відповідно  з
Рекомендацією ITU-R ВТ.601 (частина В));

ТБВЧ (НDТV) - телебачення високої чіткості (1920x1080 активних елементів
зображення згідно з Рекомендацією ITU-R ВТ.709);

ТБНВЧ (ЕНRІ)  -  телебачення надвисокої  чіткості  (Ехtга Ніgh  Definition
Imagery), реалізовуване на рівнях:

НR0 - відповідний рівень ТБВЧ (1920x1080 активних елементів зображення);

78



НR1 - 3840x2160 активних елементів зображення;
НR2 - 5760x3240 активних елементів зображення;
НRЗ - 7680x4320 активних елементів зображення.
Цифрова реалізація ТВ систем дозволяє, організувавши відповідним чином

цифровий  потік,  реалізувати  різні  варіанти  систем  відповідно  до  класифікації,
побудованої на рисунку 4.8.
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5. РАДІОРЕЛЕЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

5.1. Принципи організації і класифікація радіорелейних систем

Сучасні радіорелейні лінії зв'язку застосовуються для передавання сигналів
багатоканальної  телефонії  й  телевізійних  програм  на  величезні  відстані,
обчислювальні тисячами кілометрів. Для передавання такої інформації потрібна
смуга  частот  близько  30  МГц  і  більше,  яка  може  бути  забезпечена  тільки  в
діапазоні  дециметрових  і  сантиметрових  хвиль.  Останнім  часом  через
перевантаження  цих  діапазонів  для  вирішення  проблеми  електромагнітної
сумісності  (ЕМС)  різних  радіотехнічних  систем  на  радіорелейних  лініях
використовують  міліметрові  хвилі,  хоча  вони  значною  мірою  піддані  впливу
атмосферних опадів. 

Відомо,  що  радіосигнали  цих  діапазонів  можна  ефективно  передавати  в
межах прямої  видимості,  відстань  якої  для  рівної  сферичної  поверхні  Землі  й
стандартної рефракції радіохвиль розраховується в кілометрах за формулою

r0 =4,12 ( 1 2h h+ ),

де h1 і h2 - висота установки антен на щоглах щодо поверхні Землі, м. 
У реальних умовах у випадку малопересіченої місцевості при h1 і h2 порядки

50 ... 80 м відстань r0 = 40 ... 70 км. Тому для зв'язку на більші відстані в земних
умовах  доводиться  використовувати  багаторазову  ретрансляцію  радіосигналів
(рис.  5.1).  Подібні  системи  радіозв'язку  називаються  радіорелейними  лініями
прямої видимості (РРЛ ПВ). 

За  пропускною  здатністю  радіорелейні  системи  передачі  (РРСП)  можна
класифікувати в такий спосіб: 

- магістральні системи великої ємності (600 ... 2700 телефонних каналів
або телевізійний канал) довжиною 1400 ... 2500 км; 

- зонові системи середньої ємності (60 ... 300 телефонних каналів або
телевізійний канал) довжиною до 600 км. 

Риунок.5.1 - Умовне зображення радіорелейної лінії прямої видимості

За способом організації сигналів багатоканальної телефонії РРСП діляться
на два типи: із частотним (ЧРК) і часовим (ЧРК) розподілом каналів. 

Довжина  прольотів  Ro між  сусідніми  станціями  залежить  від  профілю
рельєфу місцевості,  висоти закріплення антен,  потужності  передавача,  розмірів
антен  та  інших факторів.  Звичайно  її  вибирають  близькою до  відстані  прямої
видимості r0. 

На  РРЛ  розрізняють  радіорелейні  станції трьох  типів:  кінцеві  (КРС),
проміжні (ПРС) й вузлові (ВРС). 

На  КРС  повідомлення,  що  надходять  по  з’єднувальних  лініях  (ЗЛ)  від
міжміських  телефонних  станцій  (МТС),  міжміських  телевізійних  апаратних

80



(МТА)  і  телецентрів  (ТЦ),  міжміських  мовленнєвих  апаратних  (ММА),
перетворяться  в  радіосигнали  за  допомогою  модуляції  одного  з  параметрів
(амплітуди,  частоти,  фази)  високочастотного  коливання  передавача,  а  також
створюється зворотне перетворення модульованого радіосигналу, що надходить із
входу приймача. На КРС починається й закінчується лінійний тракт передавання
сигналів. 

За  допомогою  ВРС  звичайно  вирішуються  завдання  розгалуження  й
об'єднання потоків інформації, тому їх установлюють на перетинанні двох РРЛ.
На ВРС здійснюються уведення й виведення телефонних, телевізійних та інших
сигналів. На КРС і ВРС є модулятори й демодулятори; на них завжди працює
технічний персонал, що обслуговує не тільки ці станції, але й найближчі ПРС,
використовуючи для цього канали службового зв'язку (СЗ), телеобслуговування
(ТО) й телеуправління (ТУ). 

На  ПРС  підсилюється  сигнал,  що  надходить,  для  компенсації  того
ослаблення, яке він випробовує в процесі поширення в межах одного інтервалу.
Така  компенсація  необхідна  для  того,  щоб  нагромадження  теплових  шумів  у
телефонних  каналах,  пропорційне  кількості  інтервалів,  не  приводило  до
перевищення  заданого  значення,  установлюваного  Міжнародним  Союзом
Електрозв'язку (МСЕ). На ПРС не передбачається виділення телефонних сигналів,
але може здійснюватися так зване паралельне виділення телевізійних програм. 

Щоб підвищити економічну ефективність, пропускну здатність і надійність,
РРЛ  майже  завжди  будують  багатостовбурними.  Кожний  високочастотний
стовбур являє собою ланцюжок приймально-передавального устаткування і є, по
суті,  самостійною  РРЛ.  На  кожній  станції  установлюється  стільки  комплектів
високочастотного  устаткування,  скільки  стовбурів  організовано  на  даній
магістралі.  Всі  стовбури працюють на  різних частотах на  загальний антенно -
фідерний тракт. Антени на станціях працюють як на передачу, так і на прийом
сигналів високої частоти. 

Стовбури  магістральних  та  зонових  РРЛ  завжди  універсальні,  що
дозволяють  передавати  будь-яку  інформацію.  Телефонні  стовбури  завжди
дуплексні, тобто багатоканальна телефонія передається по них у двох зустрічних
напрямках.  Для  передавання  телевізійних  програм  в  одному  напрямку
організують симплексний стовбур, для чого потрібно вдвічі менше устаткування. 

Приймання  і  передавання  високочастотних  сигналів  на  кожній
радіорелейній  станції  створюється  на  різних  частотах,  щоб  уникнути
проникнення випромінювання з виходу передавача на вхід приймача. Отже, для
передавання  сигналів  по  одному  радіостовбуру  в  одному  напрямку  зв'язку
необхідно використати дві частоти. Для передавання сигналів по тому ж стовбуру
у  зворотному  напрямку  можуть  бути  використані  або  ті  ж  дві  частоти
(двочастотна система), або дві інші частоти (чотиричастотна система). 

Приймально-передавальне устаткування на радіорелейних станціях працює
на фіксованих частотах,  які  розташовані  в  межах спеціальних смуг,  виділених
МСЕ поблизу частот 2, 4, 6, 8 ГГц, а також на більш високих частотах. 
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(передавання)                                                                                                 (приймання)

 

Рисунок 5.2 - Двочастотний план розподілу робочих частот для дуплексної
восьмистовбурної радіорелейної системи

Кожний  багатополюсний  стовбур  радіорелейної  системи  (рис.  5.2)  може
використовуватися  для  організації  передавання  групового  сигналу
багатоканальної  телефонії  (до  1920  телефонних  каналів)  або  для  передавання
кольорового телевізійного зображення зі звуковим супроводом. Частоти в нижній
і  верхній  частинах  діапазону  рознесені  на  інтервали,  кратні F=14 МГц.  План,
представлений  на  рис.  5.2,  розрахований  на  проміжну  частоту  fп.ч.=  5
F =  70  Мгц.  Рознос  між  частотами  приймання  й  передавання  в  одному
стовбурі називається частотою зрушення fзр = 19F = 266 МГц. 

Звичайно  стовбури  з  непарними  номерами  використовуються  для
магіcтpaльниx ліній, а з парними - для відгалужень від магістральних ліній. Для
діапазону 4 ГГц f0 = 3653,5 МГц, а номінальні значення частот радіостовбурів у
нижній і верхній частинах діапазону визначаються в такий спосіб: 

fп.н = f0 - 259 + 28п;
fп.в = f0 + 7 + 28п ( п = 1, 2, … 8).
Крім  рознесення  по  частоті,  додаткова  розв'язка  досягається  за  рахунок

різних типів поляризації (див. рис. 5.2) - горизонтальної (Г) і вертикальної (В). 
На  лінії  багатостовбурної  РРЛ  організований  дуплексний  телефонний

стовбур, що резервується за системою 1:1. Перемикання стовбурів відбувається
на  КРС  або  ВРС  за  допомогою  апаратури  резервування  (АР)  за  проміжною
частотою. Для передавання телевізійної програми використовується симплексний
телевізійний  стовбур  без  резервування.  КРС  з'єднана  кабельними  лініями  з
каналоутворювальною апаратурою (КУА) на МТС. Перетворення модульованих
коливань ПЧ у радіосигнал НВЧ створюється в передавачі (П). 

Радіорелейні лінії прямої видимості густою мережею покривають території
країн Європи, Америки й Азії з високою щільністю населення. Для територій з
малою  щільністю  населення,  а  також  для  організації  надійного  зв'язку  між
островами й континентами застосовуються багатоканальні системи радіозв'язку,
що  використовують  явище  далекого  тропосферного  поширення  (ДТП)
дециметрових і сантиметрових хвиль. Такі системи називаються тропосферними
радіорелейними лініями (ТРРЛ). 

Відстань  між  сусідніми  станціями  ТРРЛ  -  300  ...  500  км,  а  в  окремих
випадках  -  600  ...  800  км  і  більше.  Антени  на  станціях  ТРРЛ  мають  форму
усічених параболічних дзеркал розмірами 20 х 20 або 30 х 30 м; їх установлюють
на бетонованих площадках. Оскільки не забезпечується пряма видимість антени
орієнтують так, щоб їхні діаграми спрямованості перетиналися в тропосфері на
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висоті 10 ...  12 км, створюючи деякий обсяг перевипромінювання  Q (рис. 5.3).
Частина  енергії  радіохвиль  за  рахунок  відбиттів  від  діелектричних
неоднорідностей у тропосфері попадає в антену приймальної станції, але більша
частина енергії передавача йде у світовий простір.

 Рисунок 5.3 - Принцип поширення радіохвиль на одному прольоті ТРРЛ

Загасання  сигналу  на  ділянці  поширення  досягає  210  ...  250  дБ,  тобто
перевищує загасання на ділянці РРЛ прямої видимості на 80 ...  120 дБ. У цих
умовах  для  забезпечення  стійкого  зв'язку  доводиться  всіляко  підвищувати
енергетичні  параметри  апаратури.  Застосовують  передавачі  потужністю  3...
10  кВт  (в  окремих  випадках  -  100  кВт),  антени  з  посиленням  50  ...  55  дБ,
малошумличі вхідні підсилювачі високочастотних сигналів і рознесений прийом. 

Ємність  одного  стовбура  ТРРЛ  невелика:  у  середньому  120  телефонних
каналів.

5.2. Особливості проектування і експлуатації радіорелейних ліній 
зв’язку

Траси РРЛ розраховують при їхньому проектуванні, реконструкції й іноді в
умовах  експлуатації.  Загальним  завданням  розрахунку  є  визначення  якісних
показників роботи лінії. 

При  проектуванні  нових  РРЛ  з  технічних  умов,  надаваних  замовником,
відомі  напрями  РРЛ  із  вказівкою  основних  пунктів,  загальні  міркування  за
схемою  організації  зв'язку  й  виділення  каналів  на  трасі  РРЛ,  перспектива
розвитку  зв'язку,  необхідна  ємність  лінії  й  т.д.  У  цьому  випадку  етапи
проектування можна представити в такій послідовності: 

− вибирають  трасу  РРЛ,  тобто  на  географічній  карті  відповідного
масштабу викреслюють ламану лінію, що з'єднує всі проміжні й вузлові
станції; 

− вибирають  приймально-передавальну  апаратуру  (іноді  тип  апаратури
указує замовник); 

− визначають  висоти  антенних  опор,  виходячи  з  умови  виконання
рекомендації МСЕ щодо стійкості зв'язку; 
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− проводять  перевірочний  розрахунок  потужності  шуму  у  верхньому
телефонному каналі  або  відносини  Uш /Uc у  телевізійному каналі,  які
можуть  перевищуватися  протягом  50  або  20%  часу  найгіршого  з
погляду поширення радіохвиль протягом місяця; 

− виконують перевірочний розрахунок середнього рівня сигналу на вході
приймача для кожного інтервалу РРЛ. 

Особливості  рельєфу  місцевості  при  розрахунку  й  проектуванні  РРЛ
ураховують  за  допомогою  профілів  інтервалів  лінії.  Профіль  інтервалу
відображає  вертикальний  розріз  місцевості  між  сусідніми  радіорелейними
станціями з усіма висотними оцінками, включаючи будови, ліс і т.д. 

На  поздовжньому  профілі,  приклад  якого  показаний  на  рис.  5.4,  як
визначальний параметр служить проміжок (зазор) Н між лінією прямої видимості
АВ, що з'єднує центри антен, і найближчою до неї (по вертикалі) точкою рельєфу
місцевості.  Регулювати  величину  Н можна  вибором  висоти  закріплення
параболічних антен на щоглах. 

Важливим  поняттям  у  техніці  радіорелейних  систем  передавання  є  зрив
зв'язку,  під  яким  розуміють  порушення  рекомендацій,  розроблених  МСЕ.  Для
аналогових РРЛ зрив зв'язку наступає в тому випадку, коли потужність шумів у
телефонному каналі перевищує 47 500 пВт, для цифрових РРЛ він відбувається
при зростанні ймовірності помилки до 10-3. Оптимізація висот закріплення антен
на щоглах для кожного інтервалу гарантує мінімум відсотка часу зриву зв'язку
для всієї лінії.

−
Рисунок 5.4 - Принцип побудови поздовжнього профілю для одного інтервалу РРЛ

Енергетичний  розрахунок виконують  для  кожного  інтервалу  РРЛ.
Середній рівень потужності  сигналу на вході  приймача,  дБgВт,  визначають на
підставі першого рівняння передавання 
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 прP = Рпер + перG + прG + перη + прη  + 0W + V  , (5.1) 

де  Рпер -  рівень  потужності  передавача;  перG і  прG -  коефіцієнти  підсилення
відповідно  до  передавальної  й  приймальної  антен  стосовно  ненаправленого
випромінювача; перη і прη - коефіцієнти корисної дії (ККД) антено-фідерного тракту
відповідно  на  передаванні  й  прийманні;  Wo -  ослаблення  поля  у  вільному
просторі; V - середній множник ослаблення відносно поля вільного простору, що
залежить від притягнення траси, довжини хвилі, висот установки антен, рельєфу
місцевості  й  метеорологічних  параметрів  тропосфери,  що  визначають  вид
рефракції радіохвиль. 

У співвідношенні (5.1) величина Рпер виражена в децибелах відносно 1 Вт,
інші величини - у децибелах, 

Рпер, дБgВт = 10 lgРпер, Вт; Рпер, Вт = 100,1Рпер, дБ.Вт ;

V, дБ = 10 lg V2; перη , дБ = 10 lg перη  і т.д.

Послаблення поля у вільному просторі визначається за формулою 
 Wo == 10lg( 04/ Rπλ )2, (5.2)

де λ - довжина хвилі; Ro - відстань між сусідніми станціями (довжина інтервалу). 
Множник ослаблення змінюється в межах 0 ≤  V ≥  2. Його середнє значення

V  відповідає  стандартній  рефракції  для  конкретних  параметрів  розглянутого
інтервалу.  ККД  антенно-фідерного  тракту  довжиною  60  ...100  м  перη = прη ≈

0,1...0,13. 
Коефіцієнт підсилення параболічних антен розраховують за формулою 
G == 2πq 2)/( λD  (5.3)

де D - діаметр дзеркала антени; q = 0,6 ... 0,8 - коефіцієнт використання поверхні
дзеркала антени. 

Потужність шумів, Вт, наведених до входу приймача, визначається виразом
пршP . == пkТ ∆ f, (5.4)

де п - коефіцієнт шуму приймача; k =1,38'g10-23 Вт/(ГцgК) - постійна Больцмана; 
Т - фізична температура приймача, К; 
∆ f - еквівалентна шумова смуга приймача, Гц.
На  підставі  виразів  (5.1)  ...  (5.4)  можна  розрахувати  відношення

"сигнал/шум"  на  вході  приймача  даної  станції  РРЛ  і  визначити  запас  на
завмирання як різниця між реальним рівнем сигналу на вході приймача й тим
рівнем сигналу, за якого відбувається зрив зв'язку. 

Для  збереження  необхідних якісних  показників  протягом  усього  терміну
експлуатації проектована радіорелейна лінія повинна бути забезпечена надійною
системою електроживлення, резервування, дистанційного керування й т.п. 

5.3. Розвиток радіорелейних ліній

На  сьогодні  в  Україні  існує  понад  3  тис.  радіорелейних  станцій.  Сучасні
радіорелейні  лінії  (РРЛ)  призначені  для  передавання  цифрових  потоків
різноманітних  рівнів  ієрархії,  хоча  на  діючих  трасах  працюють  системи
передавання  з  аналоговою  ЧМ  та  частотним  розподілом  каналів. Сфера
застосування РРЛ значною мірою пов'язана  з  діапазоном частот i  пропускною
здатністю. Для роботи радiорелейних систем визначено смуги частот у діапазонах
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вiд 2 до 50 ГГц. Аналогові РРЛ становлять переважну бiльшiсть на магiстральних
напрямах у діапазонах частот 4, 6 та 8 ГГц. Цифрові РРЛ займають переважно
діапазони частот у смузі 11 ... 39 ГГц i використовуються на внутрiшньозонових,
місцевих,  відомчих  та  приватних  мережах.  Кiлькiсний розподіл  радiорелейних
систем передавання (РРСП) по діапазонах наведено у табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 – Кiлькiсний розподіл РРСП в Україні
Діапазон

2 4 6 8 11 13 15 17...19 21...23 37...39
частот, ГГц
Аналоговi 98 342 177 306 176 14 - - - 4

РРСП
Цифровi 232 10 38 256 501 6 158 269 158 372

РРСП

Пропускна  здатнiсть  сучасних  цифрових  РРЛ  завжди  або  збiгається  з
iєрархiчними  швидкостями  передавання,  або  кратна  їм.  Розрiзняють  плезiохронну
цифрову  iєрархiю  (РDН),  яка  rрунтується  на  первинному  цифровому  сигналi  зi
швидкiстю  2,048  Мбiт/с  (Е1),  i  синхронну  цифрову  iєрархiю  (SDН),  первинний
цифровий потiк якої має швидкiсть 155,52 Мбiт/с (синхронний транспортний модуль
STM-1).  Внаслідок переваг  синхронної  ієрархії  SDH у радiорелейних системах усе
ширше застосовується устаткування для передавання синхронних цифрових потокiв. 

Швидкість цифрового потоку в одному стовбурі визначає місце РРЛ у мережі
зв'язку.  Прийнято  розділяти  РРЛ  на  магістральні,  зонові,  міські,  сільські  і
технологічні. Магістральні РРЛ мають велику пропускну здатність, багатостовбурну
структуру, прольоти великої довжини й оптимальні для цих цілей діапазони частот
4  …  6  ГГц.  Для  РРСП,  що  використовують  технологію SDН,  передбачено
транспортні  модулі  SТМ.  Практика  показала,  що  в  певних  випадках  швидкість
цифрового потоку, забезпечувана форматом SТМ-1,  стає зайвою, наприклад, коли
потрібно відгалузити від магістральної лінії  частину інформації й передати її по
РРЛ середньої ємності в місцеві, зонові й локальні мережі. Для таких випадків
в ієрархії  SDН  передбачено модуль SТМ-0 зі швидкістю  51,84 Мбіт/с. Структура
транспортного  модуля  SТМ-0 дозволяє  також  додавати  потоки  плезіохронної
ієрархії РDН. Радіорелейні лінії з SТМ-0 - це зручний міст, через який мережі з
РDН можуть з'єднуватися з потужними мережами з SDН.

У  зв'язку з бурхливим  розвитком  стільникових  мереж  оператори  систем
рухомого зв'язку широко застосовують цифрові РРЛ малої пропускної здатності для
створення  з'єднувальних  ліній  між  базовими  станціями  та центрами  комутації.
Найбільш освоєні діапазони 17... 19 ГГц, 21...23 ГГц та 37...39 ГГц. З числа понад
1200 радіорелейних станцій, поширених на території України за останні шість років,
близько  70%  приймально-передавального  обладнання  становить  обладнання
іноземного виробництва.

Сьогодні  основу  магістральних  РРЛ  (понад  600  радіорелейних  станцій)
становить аналогове обладнання третього  покоління типу КУРС-4,  КУРС-6, Р-
600,  Р-600  2М,  Р-600/2МВ,  GТТ-70.  Це  обладнання  технічно  застаріле  і  не  є
спроможним повною мірою вирішувати проблеми розвитку Єдиної  національної
системи  зв'язку  України.  Цифрові  радіорелейні  станції  магістральних  РРЛ
становлять лише 5...6% від загального числа радіорелейного обладнання.

«Концепція розвитку зв'язку України до 2010 року» передбачає розроблення
та впровадження цифрових радіорелейних систем передавання за технологією
SDН. Впровадження систем радіорелейного зв'язку на мережах ВАТ «Укртелеком»
здійснюватиметься  шляхом  пріоритетного  застосування  сучасного  цифрового
обладнання високошвидкісних зонових та місцевих РРЛ.
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